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Predlog spremembe 1
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju členov 9, 151, 152, 
153, 156, 157 in 162 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU),

— ob upoštevanju členov 9, 151, 152, 
153, 156, 157, 162 in 168 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU),

Or. en

Predlog spremembe 2
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju Pariškega 
sporazuma na konferenci COP21 iz leta 
2015, zlasti preambule, ki vsebuje poziv 
pogodbenicam, naj pri izvajanju svojih 
politik in ukrepov spodbujajo pravičen 
prehod delovne sile ter ustvarjanje 
dostojnega dela in kakovostnih delovnih 
mest v skladu z nacionalno opredeljenimi 
razvojnimi prednostnimi nalogami in 
strategijami,

Or. en

Predlog spremembe 3
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju konvencij 
Mednarodne organizacije dela (MOD), 
zlasti Konvencije o inšpekciji dela iz leta 
1947 (št. 81),

— ob upoštevanju konvencij in 
priporočil Mednarodne organizacije dela 
(MOD), zlasti Konvencije o inšpekciji dela 
iz leta 1947 (št. 81), deklaracije za 
prihodnost dela ob stoletnici MOD (2019) 
in smernic MOD za pravičen prehod v 
okoljsko vzdržne družbe in gospodarstva 
za vse,

Or. en

Predlog spremembe 4
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju smernic MOD za 
pravičen prehod v okoljsko vzdržne družbe 
in gospodarstva za vse iz februarja 2016,

Or. en

Predlog spremembe 5
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju Konvencije OZN o 
pravicah invalidov (UNCRPD), ki je 
začela v EU veljati 21. januarja 2011 v 
skladu s Sklepom Sveta št. 2010/48/ES z 
dne 26. novembra 2009 o sklenitvi 
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Konvencije Združenih narodov o pravicah 
invalidov s strani Evropske skupnosti, in 
ob upoštevanju Konvencije OZN o 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk,

Or. en

Predlog spremembe 6
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju Konvencije OZN o 
pravicah invalidov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju Direktive Sveta 
2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o 
splošnih okvirih enakega obravnavanja 
pri zaposlovanju in delu (direktiva o 
enakosti pri zaposlovanju),

Or. en

Predlog spremembe 8
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Katrin Langensiepen
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 9
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju predloga Komisije 
za direktivo Sveta o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
vero ali prepričanje, invalidnost, starost 
ali spolno usmerjenost (COM(2008)0426) 
ter stališča Parlamenta z dne 2. aprila 
20091a,
_________________
1a UL C137E, 27.5.2010, str. 68.

Or. en

Predlog spremembe 10
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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- ob upoštevanju resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 
19. junija 2020 o evropskem varstvu 
čezmejnih in sezonskih delavcev v okviru 
krize zaradi COVID-19,

Or. en

Predlog spremembe 11
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju poročila Komisije z 
dne 17. junija 2020 o vplivu demografskih 
sprememb (COM(2020)0241),

Or. en

Predlog spremembe 12
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju mnenja 
Evropskega odbora regij z dne 
18. januarja 2017 o odzivu EU na 
demografske izzive (2017/C017/08),

Or. en

Predlog spremembe 13
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea, 
Véronique Trillet-Lenoir

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 20 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju svoje resolucije o 
evropskem varstvu čezmejnih in sezonskih 
delavcev v okviru krize zaradi COVID-19 
(2020/2664(RSP)),

Or. en

Predlog spremembe 14
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju tehničnega 
poročila Skupnega raziskovalnega 
središča z naslovom The COVID 
confinement measures and EU labour 
markets (Ukrepi za zajezitev covida-19 in 
trgi dela v EU), objavljenega leta 2020, in 
zlasti vanj vključene analize najnovejših 
razpoložljivih dokazov o vzorcih dela na 
daljavo v Evropski uniji,

Or. en

Predlog spremembe 15
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstandinos 
Arvanitis (Konstantinos Arvanitis))

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju spremenjene 
Evropske socialne listine in torinskega 
procesa, ki se je začel izvajati leta 2014 in 
je namenjen okrepitvi sistema pogodb v 
okviru Evropske socialne listine v Svetu 
Evrope in razmerja tega sistema z 
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zakonodajo Evropske unije,

Or. en

Predlog spremembe 16
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je trajnostni razvoj eden od 
temeljnih ciljev Evropske unije; ker 
socialno tržno gospodarstvo temelji na 
dveh dopolnjujočih se stebrih, in sicer 
uveljavljanju konkurence in trdnih 
ukrepih socialne politike;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je trajnostni razvoj eden od 
temeljnih ciljev Evropske unije; ker 
socialno tržno gospodarstvo temelji na 
dveh dopolnjujočih se stebrih, in sicer 
uveljavljanju konkurence in trdnih ukrepih 
socialne politike;

A. ker je trajnostni razvoj, namenjen 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja 
OZN ter krepitvi izvajanja evropskega 
stebra socialnih pravic in Pariškega 
sporazuma, eden od temeljnih ciljev 
Evropske unije; ker socialno tržno 
gospodarstvo temelji na dveh 
dopolnjujočih se stebrih, in sicer 
uveljavljanju konkurence in trdnih ukrepih 
socialne politike, ki naj bi privedli do 
polne zaposlenosti in socialnega 
napredka;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je trajnostni razvoj eden od 
temeljnih ciljev Evropske unije; ker 
socialno tržno gospodarstvo temelji na 
dveh dopolnjujočih se stebrih, in sicer 
uveljavljanju konkurence in trdnih ukrepih 
socialne politike;

A. ker je trajnostni razvoj eden od 
temeljnih ciljev Evropske unije; ker 
socialno tržno gospodarstvo temelji na 
dveh dopolnjujočih se stebrih, in sicer 
uveljavljanju konkurence in trdnih ukrepih 
socialne politike, ki zagotavljajo socialno 
pravičnost z odpravljanjem negativnih 
posledic in krepijo socialno zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 19
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker v Evropi in po vsem svetu 
nedvomno obstaja velika potreba po 
prehodu na trajnostno izkoriščanje virov, 
zmanjšanju emisij CO2 in močnem 
varovanju okolja, da bi zaščitili preživetje, 
varnost, zdravje in blaginjo prihodnjih 
generacij, vendar pa bo prehod zahteval 
ambiciozne reforme in preusmeritev 
prednostnih nalog, kar bi lahko 
povzročilo težave v družbi in povečanje 
socialne izključenosti revnih članov 
družbe ali regij, ki so v zaostanku;

Or. en

Predlog spremembe 20
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Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker so trije stebri trajnostnega 
razvoja gospodarski, socialni in okoljski 
steber; ker trajnostni razvoj med drugim 
temelji na polni zaposlenosti in 
družbenem napredku; ker je temeljni cilj 
Evropske unije, določen v členu 3(3) 
Pogodbe o Evropski uniji (PEU); ker sta 
bili doslej prednostni nalogi gospodarska 
in okoljska trajnost;

Or. en

Predlog spremembe 21
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker je prehod na stabilno in 
trajnostno zeleno in okolju prijazno 
gospodarstvo ter socialno razsežnost 
mogoč le v tesnem sodelovanju med 
javnimi in zasebnimi akterji, z izvajanjem 
drznih ukrepov in zagotavljanjem 
prožnosti, da bi imeli vsi državljani in vse 
regije dostop do trajnostnih virov in virov 
energije, ki jih potrebujejo za 
uresničevanje evropskih podnebnih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 22
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker se je v EU začela najhujša 
recesija v njeni zgodovini in gospodarske 
dejavnosti v Evropi nenavadno hitro 
upadajo; ker naj bi se po gospodarskih 
napovedih iz poletja 2020 BDP EU v 
letu 2020 zmanjšal za približno 8,3 %, 
BDP euroobmočja pa za približno 8,7 %;

Or. en

Predlog spremembe 23
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker se Evropa spoprijema z novo 
nastajajočimi izzivi, kot so naraščajoče 
neenakosti med generacijami, manjše 
socialne, zdravstvene, gospodarske in 
okoljske možnosti in viri, teritorialne 
razlike in neenak dostop do temeljnih 
socialnih in zdravstvenih storitev, 
delovnih mest in poslovnih priložnosti ter 
socialne infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 24
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava A d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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Ad. ker je zmanjšanje neenakosti 
skupna odgovornost EU in držav članic; 
ker države članice nimajo enakega 
fiskalnega manevrskega prostora pri 
zmanjševanju neenakosti z javnimi 
politikami in javnimi naložbami;

Or. en

Predlog spremembe 25
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava A e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ae. ker je zmanjšanje neenakosti 
skupna odgovornost EU in držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 26
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava A f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Af. ker so se po gospodarski krizi leta 
2008 v večini držav članic povečale 
neenakosti (na področju dohodkov in 
priložnosti), kar je ogrozilo trajnost in 
vključujočo naravo rasti ter socialne 
kohezije, in ker je bilo v teh razmerah 
težko doseči napredek pri doseganju ciljev 
EU za leto 2020;

Or. en

Predlog spremembe 27
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
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Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava A g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ag. ker je v raziskavi Eurofounda 
razkrita zapletenost socialne razsežnosti 
Evropske unije in predlagana dopolnitev 
pregleda socialnih kazalnikov, ki spremlja 
evropski steber socialnih pravic, z 
dodatnimi kazalniki, ki bi zajemali 
kakovost delovnih mest, socialno 
pravičnost in enake možnosti, močne 
sisteme socialnega varstva in pravično 
mobilnost;

Or. en

Predlog spremembe 28
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava A h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ah. ker so za hitro okrevanje potrebni 
odločni ukrepi in naložbe, ki bi se morali 
osredotočati na blaženje ekonomskih in 
socialnih posledic pandemije, ponoven 
zagon gospodarske dejavnosti, 
spodbujanje trajnostnega razvoja, 
zelenega prehoda in digitalne preobrazbe 
ter izvajanje načel evropskega stebra 
socialnih pravic, da bi vzpostavili 
učinkovitejše in trdnejše socialne države;

Or. en

Predlog spremembe 29



AM\1215162SL.docx 15/153 PE658.882v01-00

SL

Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je strategija Evropa 2020 
začela izvajati leta 2010 z namenom 
spodbujati pametno, trajnostno in 
vključujočo rast; ker je bil v okviru 
lizbonske strategije kljub besedama 
„trajnostna“ in „vključujoča“ poudarek 
predvsem na „rasti“;

B. ker se je strategija Evropa 2020 
začela izvajati leta 2010 z namenom 
spodbujati pametno, trajnostno in 
vključujočo rast; ker se izvaja in spremlja 
v okviru evropskega semestra – v skladu s 
splošnimi cilji za doseganje rasti, 
konkurenčnosti in produktivnosti – v 
političnem okviru zmanjšanja javne 
porabe, konsolidacije dolga in 
obvladovanja primanjkljaja; ker je bil v 
okviru lizbonske strategije kljub besedama 
„trajnostna“ in „vključujoča“ poudarek 
predvsem na „rasti“; ker podatki kažejo, da 
je imela strategija neenake rezultate pri 
doseganju svojih glavnih družbenih ciljev; 
ker pomanjkanje napredka pri 
zmanjševanju revščine in nadaljnji 
socialni vključenosti kaže, da sistemi 
socialnega varstva niso dovolj prožni in 
trdni, da bi lahko blažili in absorbirali 
socialne šoke med krizami;

Or. en

Predlog spremembe 30
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je strategija Evropa 2020 
začela izvajati leta 2010 z namenom 
spodbujati pametno, trajnostno in 
vključujočo rast; ker je bil v okviru 
lizbonske strategije kljub besedama 
„trajnostna“ in „vključujoča“ poudarek 

B. ker se je strategija Evropa 2020 
začela izvajati leta 2010 z namenom 
spodbujati pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;
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predvsem na „rasti“;

Or. en

Predlog spremembe 31
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je strategija Evropa 2020 
začela izvajati leta 2010 z namenom 
spodbujati pametno, trajnostno in 
vključujočo rast; ker je bil v okviru 
lizbonske strategije kljub besedama 
„trajnostna“ in „vključujoča“ poudarek 
predvsem na „rasti“;

B. ker se je strategija Evropa 2020 
začela izvajati leta 2010 z namenom 
spodbujati pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

Or. en

Predlog spremembe 32
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je strategija Evropa 2020 
začela izvajati leta 2010 z namenom 
spodbujati pametno, trajnostno in 
vključujočo rast; ker je bil v okviru 
lizbonske strategije kljub besedama 
„trajnostna“ in „vključujoča“ poudarek 
predvsem na „rasti“;

B. ker se je strategija Evropa 2020 
začela izvajati leta 2010 z namenom 
spodbujati pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

Or. en

Predlog spremembe 33
Miriam Lexmann
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je strategija Evropa 2020 
začela izvajati leta 2010 z namenom 
spodbujati pametno, trajnostno in 
vključujočo rast; ker je bil v okviru 
lizbonske strategije kljub besedama 
„trajnostna“ in „vključujoča“ poudarek 
predvsem na „rasti“;

B. ker se je strategija Evropa 2020 
začela izvajati leta 2010 z namenom 
spodbujati pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

Or. en

Predlog spremembe 34
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je strategija Evropa 2020 
začela izvajati leta 2010 z namenom 
spodbujati pametno, trajnostno in 
vključujočo rast; ker je bil v okviru 
lizbonske strategije kljub besedama 
„trajnostna“ in „vključujoča“ poudarek 
predvsem na „rasti“;

B. ker se je strategija Evropa 2020 
začela izvajati leta 2010 z namenom 
spodbujati pametno, trajnostno in 
vključujočo rast; ker je bil v okviru 
lizbonske strategije poudarek predvsem na 
„rasti“;

Or. en

Predlog spremembe 35
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je MOD zajamčeno plačo 
opredelila kot „merilo dohodka, ki 
zaposlenemu omogoča osnovni, a socialno 
sprejemljiv življenjski standard“; ker več 
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pobud o zajamčeni plači izračunava 
dohodek, potreben za doseganje 
osnovnega življenjskega standarda, ob 
upoštevanju obstoječih ravni državnih 
transferjev; ker so glede na raziskavo 
Eurofounda po izračunu zajamčene plače 
vedno višje od ustrezne zakonsko določene 
minimalne plače, in sicer v razponu od 15 
do 80 %;

Or. en

Predlog spremembe 36
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je v sisteme socialnega varstva 
zajeto socialno varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, 
pravosodje in socialne storitve za ranljive 
skupine; ker sta za delodajalce in sindikate 
pri zagotavljanju pravičnih plač in delovnih 
pogojev ključnega pomena socialni dialog 
in kolektivna pogajanja;

C. ker sistemi socialnega varstva 
zagotavljajo dostojno življenje; ker so v 
sisteme socialnega varstva zajeti socialna 
varnost, zdravstvo, izobraževanje, 
stanovanja, zaposlovanje, pravosodje in 
socialne storitve za ranljive skupine ter 
imajo ključno vlogo pri doseganju 
socialnega trajnostnega razvoja, 
spodbujanju enakosti in socialne 
pravičnosti ter zagotavljanju pravice do 
socialne zaščite iz Splošne deklaracije o 
človekovih pravicah (1948); ker so 
politike socialne zaščite bistveni elementi 
nacionalnih razvojnih strategij za 
zmanjšanje revščine in ranljivosti v vseh 
življenjskih obdobjih ter podpiranje 
vključujoče in trajnostne rasti; ker sta za 
delodajalce in sindikate pri zagotavljanju 
pravičnih plač in delovnih pogojev 
ključnega pomena socialni dialog in 
kolektivna pogajanja;

Or. en

Predlog spremembe 37
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France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je v sisteme socialnega varstva 
zajeto socialno varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, 
pravosodje in socialne storitve za ranljive 
skupine; ker sta za delodajalce in 
sindikate pri zagotavljanju pravičnih plač 
in delovnih pogojev ključnega pomena 
socialni dialog in kolektivna pogajanja;

C. ker so v sisteme socialnega varstva 
zajeti socialna varnost, zdravstvo in 
socialne storitve;

Or. en

Predlog spremembe 38
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je v sisteme socialnega varstva 
zajeto socialno varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, 
pravosodje in socialne storitve za ranljive 
skupine; ker sta za delodajalce in sindikate 
pri zagotavljanju pravičnih plač in delovnih 
pogojev ključnega pomena socialni dialog 
in kolektivna pogajanja;

C. ker je sisteme socialnega varstva 
treba močno izboljšati s sprejetjem 
učinkovitih zakonodajnih ukrepov na 
področjih, kot so socialna varnost, 
zdravstvo, izobraževanje, stanovanja, 
zaposlovanje, pravosodje in socialne 
storitve, s posebnim poudarkom na 
ranljivih skupinah; ker sta za delodajalce 
in sindikate pri zagotavljanju pravičnih 
plač in delovnih pogojev ključnega pomena 
socialni dialog in kolektivna pogajanja, ki 
lahko zagotovijo celovito zaščito pred 
revščino in socialno izključenostjo;

Or. en

Predlog spremembe 39
Radan Kanev
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je v sisteme socialnega varstva 
zajeto socialno varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, 
pravosodje in socialne storitve za ranljive 
skupine; ker sta za delodajalce in sindikate 
pri zagotavljanju pravičnih plač in delovnih 
pogojev ključnega pomena socialni dialog 
in kolektivna pogajanja;

C. ker so v sisteme socialnega varstva 
zajeti socialna varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, otroško varstvo, 
dolgotrajna oskrba, stanovanja, 
zaposlovanje, pravosodje in socialne 
storitve za ranljive skupine; ker sta za 
delodajalce in sindikate pri zagotavljanju 
pravičnih plač in delovnih pogojev 
ključnega pomena socialni dialog in 
kolektivna pogajanja;

Or. en

Predlog spremembe 40
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je v sisteme socialnega varstva 
zajeto socialno varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, 
pravosodje in socialne storitve za ranljive 
skupine; ker sta za delodajalce in sindikate 
pri zagotavljanju pravičnih plač in delovnih 
pogojev ključnega pomena socialni dialog 
in kolektivna pogajanja;

C. ker so v sisteme socialnega varstva 
zajeti socialna varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, 
pravosodje in socialne storitve za ranljive 
skupine in manjšine; ker sta za delodajalce 
in sindikate pri zagotavljanju pravičnih 
plač in delovnih pogojev ključnega pomena 
socialni dialog in kolektivna pogajanja;

Or. en

Predlog spremembe 41
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je v sisteme socialnega varstva 
zajeto socialno varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, 
pravosodje in socialne storitve za ranljive 
skupine; ker sta za delodajalce in sindikate 
pri zagotavljanju pravičnih plač in delovnih 
pogojev ključnega pomena socialni dialog 
in kolektivna pogajanja;

C. ker so v sisteme socialnega varstva 
zajeti socialna varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, 
pravosodje in socialne storitve za 
prikrajšane skupine; ker sta za delodajalce 
in sindikate pri zagotavljanju pravičnih 
plač in delovnih pogojev ključnega pomena 
socialni dialog in kolektivna pogajanja;

Or. en

Predlog spremembe 42
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker so za delodajalce in sindikate 
pri zagotavljanju pravičnih plač in 
delovnih pogojev ključnega pomena 
socialni dialog in kolektivna pogajanja in 
ker močni sistemi kolektivnih pogajanj 
krepijo odpornost držav članic v 
gospodarskih krizah; ker so družbe z 
močnimi sistemi kolektivnih pogajanj 
ponavadi bogatejše in bolj enakovredne; 
ker je pravica do kolektivnih pogajanj 
vprašanje, ki zadeva vse evropske delavce 
ter močno vpliva na demokracijo in 
pravno državo, vključno s spoštovanjem 
temeljnih socialnih pravic, in ker so 
kolektivna pogajanja temeljna evropska 
pravica, ki so jo evropske institucije v 
skladu s členom 28 Listine Evropske unije 
o temeljnih pravicah dolžne spoštovati; 
ker imajo v zvezi s tem politike, ki 
spoštujejo, spodbujajo in krepijo 
kolektivna pogajanja in položaj delavcev v 
sistemu določanja plač, bistveno vlogo pri 
doseganju delovnih pogojev na visoki 
ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 44
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker so kolektivna pogajanja 
ključna institucija za spodbujanje pravic 
pri delu; ker sta se po podatkih OECD v 
zadnjih desetletjih zmanjšala tako 
sindikalna gostota kot tudi obseg 
kolektivnih pogajanj; ker se je obseg 
kolektivnih pogajanj od leta 2000 
zmanjšal v 22 od 27 držav članic EU; ker 
je kakovost dela in delovnega okolja v 
povprečju višja v državah z dobro 
organiziranimi socialnimi partnerji in 
velikim obsegom kolektivnih pogodb; ker 
kolektivna pogajanja pod pogojem, da 
imajo široko pokritost in so dobro 
usklajena, spodbujajo dobre rezultate na 
trgu dela;

Or. en
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Predlog spremembe 45
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava C c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker so po podatkih Eurofounda 
kolektivna pogajanja pod pritiskom in je 
recesija leta 2008 povzročila 
decentralizacijo kolektivnih pogajanj; ker 
je sicer po ocenah vsak šesti delavec v EU 
zajet v kolektivni pogodbi o plačah, 
vendar je težko pridobiti zanesljive dokaze 
o podrobnejših podatkih o obsegu 
pogajanj in kolektivnih pogodbah po vsej 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 46
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava C d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cd. ker je po podatkih Evropskega 
sindikalnega inštituta povprečna stopnja 
članstva v sindikatih v Evropski uniji 
približno 23-odstotna, pri čemer so pri 
članstvu v sindikatih velike razlike, ki se 
gibljejo od 74 % do 8 % v nekaterih 
državah članicah; ker se tudi članstvo v 
organizacijah delodajalcev in deleži trgov, 
ki jih predstavljajo, močno razlikujejo;

Or. en

Predlog spremembe 47
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
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Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava C e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ce. ker lahko obdavčitev pomaga pri 
reševanju izzivov, povezanih z neenakostjo 
in socialno mobilnostjo; ker se 
progresivnost davčnega sistema nanaša 
na to, kako se davčna obremenitev deli na 
davkoplačevalce ob upoštevanju vseh vrst 
davkov; ker študija Komisije vsebuje 
dokaze o tem, da je vloga davčne 
prerazporeditve pri izravnavi naraščanja 
neenakosti dohodkov na trgu v zadnjih 
desetletjih oslabela, med drugim zaradi 
zmanjšanja splošne progresivnosti 
davčnih sistemov; ker je progresivna 
obdavčitev pogoj za zmanjšanje splošne 
neenakosti in financiranje dobro 
delujočih socialnih držav;

Or. en

Predlog spremembe 48
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so ključna področja za socialne 
naložbe socialna varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, 
pravosodje in socialne storitve za ranljive 
skupine;

D. ker gre pri socialnih naložbah za 
vlaganje v ljudi, da bi izboljšali njihove 
življenjske razmere, in ker so ključna 
področja za socialne naložbe socialna 
varnost, zdravstvo, izobraževanje, 
stanovanja, zaposlovanje, pravosodje in 
socialne storitve za ranljive skupine;; ker 
dobro zasnovane socialne politike močno 
prispevajo k trajnostnemu razvoju in rasti 
ter k zaščiti ljudi pred revščino in delujejo 
kot gospodarski stabilizatorji;
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Or. en

Predlog spremembe 49
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so ključna področja za socialne 
naložbe socialna varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, 
pravosodje in socialne storitve za ranljive 
skupine;

D. ker so ključna področja, ki si 
zaslužijo ustrezno povečanje socialnih 
naložb, socialna varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, 
pravosodje in socialne storitve, s posebnim 
poudarkom na ranljivih skupinah;

Or. en

Predlog spremembe 50
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so ključna področja za socialne 
naložbe socialna varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, 
pravosodje in socialne storitve za ranljive 
skupine;

D. ker so ključna področja za socialne 
naložbe socialna varnost, zdravstvo in 
socialne storitve;

Or. en

Predlog spremembe 51
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe
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D. ker so ključna področja za socialne 
naložbe socialna varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, 
pravosodje in socialne storitve za ranljive 
skupine;

D. ker so ključna področja za socialne 
naložbe socialna varnost, zdravstvo, 
prehrana, izobraževanje in usposabljanje, 
stanovanja, zaposlovanje, pravosodje in 
socialne storitve za ranljive skupine;

Or. en

Predlog spremembe 52
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so ključna področja za socialne 
naložbe socialna varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, 
pravosodje in socialne storitve za ranljive 
skupine;

D. ker so ključna področja za socialne 
naložbe socialna varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, 
pravosodje, kakovostno zdravstveno 
varstvo in socialne storitve za prikrajšane 
skupine;

Or. en

Predlog spremembe 53
Romana Tomc

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so ključna področja za socialne 
naložbe socialna varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, 
pravosodje in socialne storitve za ranljive 
skupine;

D. ker so ključna področja za socialne 
naložbe socialna varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, dolgotrajna oskrba, 
stanovanja, zaposlovanje, pravosodje in 
socialne storitve za ranljive skupine;

Or. en
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Predlog spremembe 54
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker se število enočlanskih 
gospodinjstev in starejših, ki živijo sami, 
povečuje in ker so enočlanska 
gospodinjstva bolj izpostavljena tveganju 
revščine in socialne izključenosti, pri 
čemer so starejše ženske, če živijo same, 
bolj izpostavljene tveganju revščine kot 
starejši moški; ker so enostarševska 
gospodinjstva bolj izpostavljena tveganju 
revščine in pomanjkanja ter imajo težave 
pri razporejanju sredstev zaradi zgolj 
enega dohodka in nižjih stopenj 
zaposlenosti; ker se vse večje število 
mladih odraslih zanaša na dom staršev, 
da jih zaščiti pred revščino, vendar je 
29 % gospodinjstev s tremi generacijami 
izpostavljenih revščini, 13 % pa jih je 
močno prikrajšanih;

Or. en

Predlog spremembe 55
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker sta vse daljša življenjska doba 
in nizka stopnja rodnosti povzročili 
staranje prebivalstva in zmanjšanje 
delovne sile v Evropi;

Or. en
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Predlog spremembe 56
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker bo zaradi zelenega prehoda v 
ogljično in energetsko intenzivnih 
sektorjih izginilo še več delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 57
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je stopnja brezdomstva v 
zadnjem desetletju v večini držav članic 
nenehno naraščala in dosegla 70 %;

E. ker je stopnja brezdomstva v 
zadnjem desetletju v večini držav članic 
nenehno naraščala in dosegla 70 %, pri 
čemer je v EU vsako noč brez doma vsaj 
700 000 ljudi; ker se je zaradi covida-19 
pokazalo, da gre pri brezdomstvu tako za 
socialno krizo kot tudi za krizo javnega 
zdravja; ker približno petini ljudi v EU 
grozi prezadolženost in mnogi ne 
prejemajo socialnih prejemkov, do katerih 
so upravičeni v skladu s svojimi 
nacionalnimi sistemi;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E



AM\1215162SL.docx 29/153 PE658.882v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je stopnja brezdomstva v 
zadnjem desetletju v večini držav članic 
nenehno naraščala in dosegla 70 %;

E. ker Evropska unija ni dosegla 
svojega cilja, da bo do leta 2020 
zmanjšala število oseb, ki jim grozi 
tveganje revščine ali socialne 
izključenosti, vsaj za 20 milijonov; ker je 
stopnja brezdomstva v zadnjem desetletju v 
večini držav članic nenehno naraščala in 
dosegla 70 %; ker se bo število ljudi, ki jim 
grozi tveganje revščine ali socialne 
izključenost, zaradi krize zaradi covida-19 
v Uniji verjetno povečalo;

Or. en

Predlog spremembe 59
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je stopnja brezdomstva v 
zadnjem desetletju v večini držav članic 
nenehno naraščala in dosegla 70 %;

E. ker je stopnja brezdomstva v 
zadnjem desetletju v večini držav članic 
nenehno naraščala in dosegla 70 %; ker je 
to povečanje posledica naraščajočih 
stanovanjskih stroškov in nadaljevanja 
varčevalnih ukrepov, ki so povzročili 
razkroj javnih politik za boj proti 
brezdomstvu, vključno z zmanjšanjem 
socialnih programov in prejemkov;

Or. en

Predlog spremembe 60
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe
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E. ker je stopnja brezdomstva v 
zadnjem desetletju v večini držav članic 
nenehno naraščala in dosegla 70 %;

E. ker je stopnja brezdomstva v 
zadnjem desetletju v večini držav članic 
nenehno naraščala in dosegla 70 %, pri 
čemer je v EU vsako noč brez doma vsaj 
700 000 ljudi; ker se je zaradi covida-19 
pokazalo, da gre pri brezdomstvu tako za 
socialno krizo kot tudi za krizo javnega 
zdravja;

Or. en

Predlog spremembe 61
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je stopnja brezdomstva v 
zadnjem desetletju v večini držav članic 
nenehno naraščala in dosegla 70 %;

E. ker je v EU vsako noč brez doma 
(spi na prostem ali v zavetišču) vsaj 
700 000 ljudi; ker se je število brezdomcev 
v zadnjem desetletju povečalo za približno 
70 %1a;

_________________
1a 
https://www.feantsa.org/public/user/Reso
urces/resources/Rapport_Europe_2020_G
B.pdf

Or. en

Predlog spremembe 62
Cindy Franssen, Maria Walsh, Anne Sander, Stelios Kiburopulos (Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos)), Lukas Furlas (Lukas Furlas (Loucas Fourlas)), Romana 
Tomc, José Manuel Fernandes

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe
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E. ker je stopnja brezdomstva v 
zadnjem desetletju v večini držav članic 
nenehno naraščala in dosegla 70 %;

E. ker je v EU vsako noč brez doma 
(spi na prostem ali v zavetišču) vsaj 
700 000 ljudi1a. To se je v zadnjem 
desetletju povečalo za približno 70 %;

_________________
1a FEANTSA, (2019). Četrti pregled 
izključenosti s stanovanjskega trga v 
Evropi. 
https://www.feantsa.org/en/report/2019/04
/01/the-fourth-overview-of-housing-
exclusion-in-europe-2019?bcParent=27 

Or. en

Predlog spremembe 63
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je stopnja brezdomstva v 
zadnjem desetletju v večini držav članic 
nenehno naraščala in dosegla 70 %;

E. ker je stopnja brezdomstva v 
zadnjem desetletju v nekaterih državah 
članicah nenehno naraščala in dosegla 
70 %;

Or. en

Predlog spremembe 64
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so evropske regije, v katerih je 
trajnostni prehod najpotrebnejši, na 
splošno tudi tiste, ki imajo visoke stopnje 
revščine in izključenosti ter se po 
socialnih kazalnikih vedno uvrščajo 
najnižje, zato bodo potrebovale največ 
naložb in prožnosti, da bodo vsem 
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državljanom zagotovljene priložnosti, ki 
jih potrebujejo;

Or. en

Predlog spremembe 65
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker naj bi se stopnja revščine 
povečala kot eden od učinkov pandemije 
covida-19; ker ti dogodki bolj ogrožajo 
ženske, starejše, invalide in velike 
družine;

Or. en

Predlog spremembe 66
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker naj bi se po pričakovanjih še 
naprej stopnjevala polarizacija delovnih 
mest ter obenem povečalo število delovnih 
mest za višje in nižje kvalificirane delavce;

F. ker ima vsak peti delavec v EU 
nekakovostno delovno mesto; ker naj bi se 
v naslednjem desetletju po pričakovanjih 
še naprej stopnjevala polarizacija delovnih 
mest in širile nestandardne oblike 
zaposlitve ter obenem povečalo število 
delovnih mest za višje in nižje kvalificirane 
delavce; ker se zaradi tega poglabljajo 
razlike v prihodkih; ker je bilo 
povpraševanje po delovni sili vedno 
najšibkejše na sredini lestvice plač, kar je 
bilo najbolj opazno v obdobjih recesije in 
krčenja zaposlovanja med letoma 2008 in 
2013, deloma zaradi preusmeritve 
zaposlovanja iz proizvodnega in 
gradbenega sektorja v storitve; ker se bo 
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ta trend verjetno dodatno okrepil zaradi 
pandemije; ker bodo nizko kvalificirana 
delovna mesta vedno bistvena za družbo 
ter morajo zagotavljati dostojno plačilo in 
pogoje; ker lahko digitalizacija ustvari 
možnosti in priložnosti za strokovno 
izpopolnjevanje, ni pa nujno, da izboljša 
delovne pogoje in ustvari nova kakovostna 
delovna mesta za vse;

Or. en

Predlog spremembe 67
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker naj bi se po pričakovanjih še 
naprej stopnjevala polarizacija delovnih 
mest ter obenem povečalo število delovnih 
mest za višje in nižje kvalificirane delavce;

F. ker naj bi se po pričakovanjih še 
naprej stopnjevala polarizacija delovnih 
mest ter obenem povečalo število delovnih 
mest za višje in nižje kvalificirane delavce; 
ker bodo tehnološke spremembe in 
uporaba umetne inteligence bistveno 
spremenile trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 68
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker skoraj ni prehoda s pogodb o 
zaposlitvi za določen čas na pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas; ker je 60 % 
delavcev neprostovoljno ujetih v zaposlitev 
za določen čas; ker so stopnje prehoda 
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posebno nizke v državah z visoko stopnjo 
zaposlitev za določen čas;

Or. en

Predlog spremembe 69
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker je bila vrzel v zaposlovanju 
moških in žensk leta 2019 11,7 %; ker ta 
razlika Evropski uniji povzroča velike 
gospodarske stroške, ki znašajo 320 
milijard EUR na leto ali 2,37 % BDP EU;

Or. en

Predlog spremembe 70
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava F c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fc. ker raziskave Eurofounda o novih 
oblikah zaposlitve kažejo, da so 
nastajajoče in vse pomembnejše oblike 
zaposlitve, ki odstopajo od tradicionalnega 
odnosa delodajalec – zaposleni in/ali so 
značilne za netradicionalno organizacijo 
in vzorce dela, običajno manj zajete v 
socialni zaščiti, socialnem dialogu in 
kolektivnih pogajanjih; ker se takšne 
oblike zaposlitve tudi intenzivneje 
uporabljajo v težkih časih za 
gospodarstvo, bi bilo treba preučiti ukrepe 
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za preprečitev pričakovane krize na trgu 
dela kot posledice pandemije covida-19;

Or. en

Predlog spremembe 71
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je stopnja brezposelnosti več 
kot 7-odstotna, pri čemer se je stopnja 
brezposelnosti mladih povečala na 17 %, 
zaradi pandemije covida-197 pa naj bi se še 
bolj;

G. ker je stopnja brezposelnosti več 
kot 7-odstotna, pri čemer se je stopnja 
brezposelnosti mladih povečala na 17 %, 
zaradi pandemije covida-197 pa naj bi se še 
bolj; ker se pričakuje, da se bo stopnja 
brezposelnosti v euroobmočju povečala s 
7,5 % v letu 2019 na približno 9,5 % v letu 
2020, pri čemer bodo med državami 
članicami velike razlike; ker je po 
podatkih iz raziskave Eurofounda z 
naslovom „Življenje, delo in covid-19“ 
kriza zaradi covida-19 povzročila pretres 
na trgu dela, saj je 8 % zaposlenih in 
13 % samostojnih podjetnikov od začetka 
pandemije postalo brezposelnih; ker je 
kriza prizadela tudi tiste, ki so ostali na 
trgu dela z znatno manjšim številom 
delovnih ur, kar se je odrazilo v izgubi 
dohodka ter zaskrbljenosti glede 
prihodnje udeležbe na trgu dela in 
finančne negotovosti;

_________________ _________________
7 Statistični podatki o brezposelnosti: 
Eurostat, junij 2020.

7 Statistični podatki o brezposelnosti: 
Eurostat, junij 2020.

Or. en

Predlog spremembe 72
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je stopnja brezposelnosti več 
kot 7-odstotna, pri čemer se je stopnja 
brezposelnosti mladih povečala na 17 %, 
zaradi pandemije covida-197 pa naj bi se še 
bolj;

G. ker je stopnja brezposelnosti več 
kot 7-odstotna in znaša 15 184 milijonov 
brezposelnih moških in žensk v EU, pri 
čemer se je v primerjavi z junijem 2020 
število brezposelnih povečalo za 336 000; 
ker se je stopnja brezposelnosti mladih 
povečala na 17 % in je znašala 2,906 
milijona mladih brezposelnih v EU, v 
primerjavi z junijem 2020 pa se je 
brezposelnost mladih povečala za 37 000; 
ker naj bi se zaradi pandemije covida-19 
obe stopnji še povečali7;

_________________ _________________
7 Statistični podatki o brezposelnosti: 
Eurostat, junij 2020.

7 Statistični podatki o brezposelnosti: 
Eurostat, junij 2020.

Or. en

Predlog spremembe 73
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je stopnja brezposelnosti več 
kot 7-odstotna, pri čemer se je stopnja 
brezposelnosti mladih povečala na 17 %, 
zaradi pandemije covida-197 pa naj bi se še 
bolj;

G. ker je stopnja brezposelnosti več 
kot 7-odstotna, pri čemer se je stopnja 
brezposelnosti mladih povečala na 17 %, 
zaradi pandemije covida-197 pa naj bi se še 
bolj; ker ima pandemija na sedanjo 
generacijo mladih izjemen vpliv zaradi 
zaprtja izobraževalnih ustanov, prekinitve 
poklicnega usposabljanja, pripravništva 
in vajeništva;

_________________ _________________
7 Statistični podatki o brezposelnosti: 
Eurostat, junij 2020.

7 Statistični podatki o brezposelnosti: 
Eurostat, junij 2020.
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Or. en

Predlog spremembe 74
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je stopnja brezposelnosti več 
kot 7-odstotna, pri čemer se je stopnja 
brezposelnosti mladih povečala na 17 %, 
zaradi pandemije covida-197 pa naj bi se še 
bolj;

G. ker je stopnja brezposelnosti več 
kot 7-odstotna, zlasti pri ženskah in 
delavkah na nizko kvalificiranih delovnih 
mestih1a, pri čemer se je stopnja 
brezposelnosti mladih povečala na 17 %, 
zaradi stopnjujočih se učinkov pandemije 
covida-197, ki lahko povzročijo večje 
motnje v povpraševanju in dolgoročno 
negativno vplivajo na evropski trg dela, pa 
naj bi se še bolj;

_________________ _________________
1a OECD Employment Outlook 2020.

7 Statistični podatki o brezposelnosti: 
Eurostat, junij 2020.

7 Statistični podatki o brezposelnosti: 
Eurostat, junij 2020.

Or. en

Predlog spremembe 75
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je stopnja brezposelnosti več 
kot 7-odstotna, pri čemer se je stopnja 
brezposelnosti mladih povečala na 17 %, 
zaradi pandemije covida-197 pa naj bi se še 
bolj;

G. ker je stopnja brezposelnosti več 
kot 7-odstotna, pri čemer se je stopnja 
brezposelnosti mladih povečala na 17 %, 
zaradi pandemije covida-197 pa naj bi se še 
bolj; ker se pričakuje, da se bo stopnja 
brezposelnosti v euroobmočju povečala s 
7,5 % v letu 2019 na približno 9,5 % v letu 
2020, pri čemer bodo med državami 



PE658.882v01-00 38/153 AM\1215162SL.docx

SL

članicami velike razlike;
_________________ _________________
7 Statistični podatki o brezposelnosti: 
Eurostat, junij 2020.

7 Statistični podatki o brezposelnosti: 
Eurostat, junij 2020.

Or. en

Predlog spremembe 76
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je stopnja brezposelnosti več 
kot 7-odstotna, pri čemer se je stopnja 
brezposelnosti mladih povečala na 17 %, 
zaradi pandemije covida-197 pa naj bi se še 
bolj;

G. ker je stopnja brezposelnosti več 
kot 7-odstotna, pri čemer se je stopnja 
brezposelnosti mladih povečala na 17 %, 
zaradi pandemije covida-197 pa naj bi se še 
bolj, čeprav nekatere države članice dajejo 
dober zgled pri zaposlovanju mladih;

_________________ _________________
7 Statistični podatki o brezposelnosti: 
Eurostat, junij 2020.

7 Statistični podatki o brezposelnosti: 
Eurostat, junij 2020.

Or. en

Predlog spremembe 77
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je stopnja brezposelnosti več 
kot 7-odstotna, pri čemer se je stopnja 
brezposelnosti mladih povečala na 17 %, 
zaradi pandemije covida-197 pa naj bi se še 
bolj;

G. ker je stopnja brezposelnosti več 
kot 7-odstotna, pri čemer se je stopnja 
brezposelnosti mladih povečala na 17 %, 
zaradi krize zaradi covida-197, ki bo mlade 
verjetno najbolj prizadela, pa naj bi se še 
bolj;
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_________________ _________________
7 Statistični podatki o brezposelnosti: 
Eurostat, junij 2020.

7 Statistični podatki o brezposelnosti: 
Eurostat, junij 2020.

Or. en

Predlog spremembe 78
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je stopnja brezposelnosti več 
kot 7-odstotna, pri čemer se je stopnja 
brezposelnosti mladih povečala na 17 %, 
zaradi pandemije covida-197 pa naj bi se še 
bolj;

G. ker je stopnja brezposelnosti več 
kot 7-odstotna, pri čemer se je stopnja 
brezposelnosti mladih povečala na 17 %, 
zaradi pandemije covida-197 pa naj bi se še 
bolj; ker so med državami članicami 
znatne razlike;

_________________ _________________
7 Statistični podatki o brezposelnosti: 
Eurostat, junij 2020.

7 Statistični podatki o brezposelnosti: 
Eurostat, junij 2020.

Or. en

Predlog spremembe 79
Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker kriza zaradi covida-19 
nesorazmerno vpliva na delovni in 
socialni položaj žensk, saj je 26,5 % žensk 
na negotovih delovnih mestih, ženske pa 
predstavljajo 60 % delavcev s krajšim 
delovnim časom in tistih, ki imajo gibljiv 
delovni čas (podatki Evropskega inštituta 
za enakost spolov); ker ženske običajno 
zaslužijo manj kot moški in imajo manj 
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varna delovna mesta;
ker je treba spomniti na cilje trajnostnega 
razvoja iz Agende OZN do leta 2030, zlasti 
na cilj 5 o enakosti spolov ter cilj 8 o 
dostojnem delu in gospodarski rasti;

Or. en

Predlog spremembe 80
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je bilo po podatkih Eurostata v 
EU-28 leta 2018 8,3 milijona 
podzaposlenih delavcev, zaposlenih s 
krajšim delovnim časom, 7,6 milijona 
ljudi, ki so bili na razpolago za delo, a 
niso aktivno iskali zaposlitve, in še 
2,2 milijona iskalcev zaposlitve, ki niso 
mogli začeti delati v kratkem roku; ker se 
je v EU-28 leta 2018 z različnimi oblikami 
brezposelnosti soočalo 18,1 milijona ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 81
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker 63 % mladih Romov (starih od 
16 do 24 let) ni zaposlenih, se ne 
izobražuje ali usposablja1a in le 43 % 
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Romov (starih od 20 do 64 let) opravlja 
plačano delo, od tega 29 % žensk in 56 % 
moških1b;
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
9DC0406&from=FR
1b https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
9DC0406&from=FR

Or. en

Predlog spremembe 82
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker se bo skupno število delovno 
sposobnih oseb (starih od 15 do 64 let) 
med letoma 2005 in 2030 zmanjšalo za 
20,8 milijona, ko se bo upokojila 
generacija „baby boom“;

Or. en

Predlog spremembe 83
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker se stopnja neaktivnih mladih 
od leta 2013 ni spremenila ali se je celo 
povečala v večini držav članic in ker so se 
povečale tudi razlike med spoloma v 
skupini mladih, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo;
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Or. en

Predlog spremembe 84
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker je stopnja brezposelnosti pri 
invalidih skoraj dvakrat tolikšna kot pri 
splošnem prebivalstvu, t. j. 17,1 % v 
primerjavi z 10,2 %1a, poleg tega pa 
invalidi ne glede na kvalifikacije ostanejo 
brezposelni dalj časa;
_________________
1a Anketa EU SILC 2017.

Or. en

Predlog spremembe 85
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker se bo število zelo starih oseb 
(starih 80 let in več) med letoma 2010 in 
2030 povečalo za 57,1%, kar bo imelo 
precejšnje posledice za sistem socialne 
varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Predlog resolucije
Uvodna izjava G c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gc. ker so starejši v največji 
nevarnosti, da ne bodo imeli dostopa do 
interneta in sodobnih tehnologij in so zato 
bolj izpostavljeni izključenosti, tudi 
digitalni izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 87
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava G d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gd. ker je boj proti brezposelnosti med 
mladimi in starejšimi še vedno eden od 
največjih izzivov za regije EU;

Or. en

Predlog spremembe 88
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava G e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ge. ker demografske spremembe 
močno vplivajo na podeželje in obrobna 
območja;

Or. en

Predlog spremembe 89
Agnes Jongerius, Dennis Radtke
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Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je kriza razkrila zlorabe pravic 
čezmejnih in sezonskih delavcev;

H. ker je kriza razkrila zlorabe pravic 
čezmejnih in sezonskih delavcev ter 
posledično potrebo po močnejši 
zakonodaji, učinkovitejšem spremljanju in 
učinkovitem izvrševanju dostojnih 
delovnih pogojev, nastanitve ter zdravja in 
varnosti pri delu; ker je treba na tem 
področju izboljšati direktivo o agencijah 
za začasno delo;

Or. en

Predlog spremembe 90
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je kriza razkrila zlorabe pravic 
čezmejnih in sezonskih delavcev;

H. ker je kriza zaradi covida-19 
razkrila zlorabe pravic čezmejnih in 
sezonskih delavcev ter negotovost 
njihovega položaja z nizko stopnjo 
ustrezne socialne zaščite in usklajevanja 
sistemov socialne varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 91
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea, 
Véronique Trillet-Lenoir

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je kriza razkrila zlorabe pravic H. ker je kriza razkrila zlorabe pravic 
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čezmejnih in sezonskih delavcev; čezmejnih, obmejnih in sezonskih 
delavcev ter težave v zvezi z usklajevanjem 
obdavčitve in socialne varnosti pri delu na 
daljavo;

Or. en

Predlog spremembe 92
Anne Sander

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je kriza razkrila zlorabe pravic 
čezmejnih in sezonskih delavcev;

H. ker je kriza razkrila težave, s 
katerimi se spoprijemajo čezmejni in 
sezonski delavci;

Or. en

Predlog spremembe 93
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je kriza razkrila zlorabe pravic 
čezmejnih in sezonskih delavcev;

H. ker je kriza razkrila težave, s 
katerimi se srečujejo čezmejni in sezonski 
delavci;

Or. en

Predlog spremembe 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe
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H. ker je kriza razkrila zlorabe pravic 
čezmejnih in sezonskih delavcev;

H. ker je kriza poudarila zlorabe 
pravic čezmejnih in sezonskih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 95
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker težave zaradi pandemije 
covida-19 bolj prizadenejo ženske kot 
moške zaradi zaposlitvenih sektorjev, v 
katerih prevladujejo, ter zaradi oskrbe 
starejših in otrok, kar jih še vedno 
posebno močno obremenjuje;

Or. en

Predlog spremembe 96
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so v krizi zaradi covida-19 še 
posebej izpostavljeni invalidi;

I. ker so v krizi zaradi covida-19 še 
posebej izpostavljeni invalidi; ker so 
številni invalidi in starejše osebe postali 
žrtve nezadostne preventive v ustanovah 
za dolgotrajno oskrbo in dolgo 
zapostavljenega procesa 
deinstitucionalizacije, zaradi česar so bile 
ustanove za dolgotrajno oskrbo še posebej 
ranljive za širjenje virusa;

Or. en
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Predlog spremembe 97
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so v krizi zaradi covida-19 še 
posebej izpostavljeni invalidi;

I. ker so v krizi zaradi covida-19 še 
posebej izpostavljeni invalidi; ker bodo 
verjetno nesorazmerno prizadeti in ker 
imajo posebne potrebe po podpori, ki jih 
je treba že od vsega začetka upoštevati pri 
odzivu na pandemijo, in ker raziskave 
kažejo, da so bolj izpostavljeni tveganju 
težav z duševnim zdravjem kot ostalo 
prebivalstvo;

Or. en

Predlog spremembe 98
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so v krizi zaradi covida-19 še 
posebej izpostavljeni invalidi;

I. ker so v krizi zaradi covida-19 še 
posebej izpostavljeni invalidi; ker je kriza 
zaradi covida-19 poslabšala že tako 
zakoreninjeno družbeno segregacijo in 
diskriminacijo invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 99
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so v krizi zaradi covida-19 še I. ker so v krizi zaradi covida-19 še 
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posebej izpostavljeni invalidi; posebej izpostavljeni invalidi in starejši;

Or. en

Predlog spremembe 100
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so v krizi zaradi covida-19 še 
posebej izpostavljeni invalidi;

I. ker so v krizi zaradi covida-19 še 
posebej izpostavljeni invalidi in starejši;

Or. en

Predlog spremembe 101
Stelios Kiburopulos (Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos))

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so v krizi zaradi covida-19 še 
posebej izpostavljeni invalidi;

I. (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 102
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker raziskava, ki temelji na 
raziskavi o evropskih delovnih razmerah 
iz leta 2015, kaže, da dvakrat več delavcev, 
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ki redno delajo na daljavo, poroča, da 
delajo več kot 48 ur, določenih v pravu 
EU, in počivajo manj kot 11 ur med 
delovniki, v primerjavi z delavci, ki delajo 
v prostorih delodajalca; ker skoraj 30 % 
takih delavcev na daljavo poroča, da vsak 
dan ali večkrat tedensko delajo v svojem 
prostem času, v primerjavi z manj kot 5 % 
delavcev v „pisarni“; ker delavci, ki redno 
delajo na daljavo, tudi pogosteje poročajo 
o težavah zaradi stresa na delovnem 
mestu, motnjah spanja in problemih pri 
usklajevanju poklicnih in družinskih 
obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 103
Radan Kanev

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je kriza povzročila naraščanje 
revščine v mestih, saj je bolj prizadela 
gospodinjstva s srednje visokim 
dohodkom in ustvarila nove skupine ljudi, 
ki jim grozi tveganje revščine, t.i. nove 
mestne reveže (vključno s 
samozaposlenimi strokovnjaki, 
samozaposlenimi, mladimi itd.), ter 
poglobila teritorialne neenakosti, 
povečala socialno prikrajšanost in neenak 
dostop do javnih storitev, zaradi česar se 
je močno povečalo povpraševanje po 
socialnih storitvah in socialni 
infrastrukturi na lokalni ravni v času, ko 
so lokalni proračuni preobremenjeni;

Or. en

Predlog spremembe 104
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker se je v krizi zaradi covida-19 
pokazalo, da so digitalne kompetence 
izjemno pomembne in da jih je treba 
nenehno izboljševati, na primer na 
področju izobraževanja z zagotavljanjem 
opreme, ki omogoča učenje na daljavo v 
gospodinjstvih z učenci in v 
izobraževalnih ustanovah;

Or. en

Predlog spremembe 105
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je treba pri opredeljevanju in 
izvajanju vseh politik in dejavnosti Unije 
zagotoviti visoko raven varovanja zdravja 
ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 106
Anne Sander

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je pandemija zlasti prizadela 
starejše in v nekaterih primerih 
poslabšala položaj tistih, ki so izolirani;
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Or. en

Predlog spremembe 107
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava I b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ib. ker si, kot je navedeno v členu 151 
PDEU, Unija in države članice ob 
upoštevanju temeljnih socialnih pravic, 
kakor so določene v Evropski socialni 
listini, podpisani v Torinu 18. oktobra 
1961, in v Listini Skupnosti o temeljnih 
socialnih pravicah delavcev iz leta 1989, 
prizadevajo za naslednje cilje: 
spodbujanje zaposlovanja, izboljšanje 
življenjskih razmer in delovnih pogojev, 
tako da se ob ohranjanju izboljšav 
omogoči njihova harmonizacija, ustrezno 
socialno zaščito, dialog med socialnimi 
partnerji, razvoj človeških virov za trajno 
visoko zaposlenost in boj proti 
izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 108
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Uvodna izjava I c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ic. ker je kriza povzročila naraščajočo 
revščino v mestih, ustvarila nove skupine 
ljudi, ki jim grozi tveganje revščine, 
poglobila teritorialne neenakosti, 
povečala socialno prikrajšanost na 
zapostavljenih mestnih območjih in 
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neenak dostop do javnih storitev, zaradi 
česar se je močno povečalo povpraševanje 
po socialnih storitvah in socialni 
infrastrukturi na lokalni ravni v času, ko 
so občinski proračuni preobremenjeni;

Or. en

Predlog spremembe 109
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. je trdno prepričan, da je trajnostni 
razvoj globoko zasidran v evropskem 
projektu in vrednotah; je popolnoma 
zavezan izvajanju Agende OZN do leta 
2030 in njenih 17 ciljev trajnostnega 
razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 110
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je EU začela prehod 
na nizkoogljično, podnebno nevtralno, z 
viri gospodarno in krožno gospodarstvo, 
ki mora potekati istočasno s krepitvijo 
blaginje, družbenega napredka, varnosti, 
enakosti in vključevanja; meni, da je 
družbena trajnost temeljni pogoj za 
pravičen in vključujoč digitalni in zeleni 
prehod; meni, da mora v tem obdobju 
okrevanja priti do reform, ki bodo 
temeljile na solidarnosti, integraciji, 
socialni pravičnosti, pravični porazdelitvi 

črtano
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bogastva, enakosti spolov, 
visokokakovostnih javnih sistemih 
socialnega varstva, kakovostnih delovnih 
mestih in trajnostni rasti;

Or. en

Predlog spremembe 111
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je EU začela prehod 
na nizkoogljično, podnebno nevtralno, z 
viri gospodarno in krožno gospodarstvo, ki 
mora potekati istočasno s krepitvijo 
blaginje, družbenega napredka, varnosti, 
enakosti in vključevanja; meni, da je 
družbena trajnost temeljni pogoj za 
pravičen in vključujoč digitalni in zeleni 
prehod; meni, da mora v tem obdobju 
okrevanja priti do reform, ki bodo temeljile 
na solidarnosti, integraciji, socialni 
pravičnosti, pravični porazdelitvi bogastva, 
enakosti spolov, visokokakovostnih javnih 
sistemih socialnega varstva, kakovostnih 
delovnih mestih in trajnostni rasti;

1. poudarja, da se EU sooča s tremi 
prehodi: s prehodom na nizkoogljično, 
podnebno nevtralno, z viri gospodarno in 
krožno gospodarstvo ter z digitalno 
preobrazbo in demografskim upadom; 
opozarja, da ta trojni prehod ni 
samoumevno socialno vključujoč; meni, 
da je družbena trajnost temeljni pogoj za 
pravičen in vključujoč zeleni, digitalni in 
demografski prehod; poudarja, da mora 
ta trojni prehod potekati istočasno s 
krepitvijo blaginje, družbenega napredka, 
varnosti, enakosti in vključevanja; meni, da 
mora v tem obdobju okrevanja priti do 
reform, ki bodo temeljile na solidarnosti, 
integraciji, socialni pravičnosti, pravični 
porazdelitvi bogastva, enakosti spolov, 
visokokakovostnih javnih sistemih 
socialnega varstva, kakovostnih delovnih 
mestih in trajnostni rasti;

Or. en

Predlog spremembe 112
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je EU začela prehod na 
nizkoogljično, podnebno nevtralno, z viri 
gospodarno in krožno gospodarstvo, ki 
mora potekati istočasno s krepitvijo 
blaginje, družbenega napredka, varnosti, 
enakosti in vključevanja; meni, da je 
družbena trajnost temeljni pogoj za 
pravičen in vključujoč digitalni in zeleni 
prehod; meni, da mora v tem obdobju 
okrevanja priti do reform, ki bodo temeljile 
na solidarnosti, integraciji, socialni 
pravičnosti, pravični porazdelitvi bogastva, 
enakosti spolov, visokokakovostnih javnih 
sistemih socialnega varstva, kakovostnih 
delovnih mestih in trajnostni rasti;

1. poudarja, da je EU začela prehod na 
nizkoogljično, podnebno nevtralno, z viri 
gospodarno in krožno gospodarstvo, ki 
mora potekati istočasno s krepitvijo 
blaginje, družbenega napredka, varnosti, 
enakosti in vključevanja; meni, da je 
družbena trajnost temeljni pogoj za 
pravičen in vključujoč digitalni in zeleni 
prehod; meni, da mora v tem obdobju 
okrevanja priti do reform, ki bodo temeljile 
na solidarnosti, integraciji, socialni 
pravičnosti, enakosti spolov, 
visokokakovostnih javnih sistemih 
socialnega varstva, kakovostnih delovnih 
mestih in trajnostni rasti; poudarja, da 
bodo ključni element reforme tudi potrebe 
starejših, pri oblikovanju novih ukrepov 
pa je nujno treba upoštevati razlike v 
razmerah mestnih in podeželskih območij;

Or. en

Predlog spremembe 113
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je EU začela prehod na 
nizkoogljično, podnebno nevtralno, z viri 
gospodarno in krožno gospodarstvo, ki 
mora potekati istočasno s krepitvijo 
blaginje, družbenega napredka, varnosti, 
enakosti in vključevanja; meni, da je 
družbena trajnost temeljni pogoj za 
pravičen in vključujoč digitalni in zeleni 
prehod; meni, da mora v tem obdobju 
okrevanja priti do reform, ki bodo temeljile 
na solidarnosti, integraciji, socialni 
pravičnosti, pravični porazdelitvi bogastva, 
enakosti spolov, visokokakovostnih javnih 
sistemih socialnega varstva, kakovostnih 

1. poudarja, da je EU začela prehod na 
nizkoogljično, podnebno nevtralno, z viri 
gospodarno in krožno gospodarstvo, ki 
mora potekati istočasno s krepitvijo 
blaginje, družbenega napredka, varnosti, 
enakosti in vključevanja; meni, da je 
družbena trajnost temeljni pogoj za 
pravičen in vključujoč digitalni in zeleni 
prehod; meni, da mora v tem obdobju 
okrevanja priti do reform, ki bodo temeljile 
na solidarnosti, integraciji, socialni 
pravičnosti, pravični porazdelitvi bogastva, 
enakosti spolov, visokokakovostnih javnih 
sistemih socialnega varstva, kakovostnih 
delovnih mestih in trajnostni rasti; 
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delovnih mestih in trajnostni rasti; poudarja, da pri tem prehodu, ki ga je 
začela Evropska unija, nihče ne sme biti 
prezrt in da je treba spremljati vsa 
ozemlja, tudi podeželje;

Or. en

Predlog spremembe 114
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je EU začela prehod na 
nizkoogljično, podnebno nevtralno, z viri 
gospodarno in krožno gospodarstvo, ki 
mora potekati istočasno s krepitvijo 
blaginje, družbenega napredka, varnosti, 
enakosti in vključevanja; meni, da je 
družbena trajnost temeljni pogoj za 
pravičen in vključujoč digitalni in zeleni 
prehod; meni, da mora v tem obdobju 
okrevanja priti do reform, ki bodo temeljile 
na solidarnosti, integraciji, socialni 
pravičnosti, pravični porazdelitvi bogastva, 
enakosti spolov, visokokakovostnih javnih 
sistemih socialnega varstva, kakovostnih 
delovnih mestih in trajnostni rasti;

1. poudarja, da je EU začela prehod na 
z viri gospodarno, podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo, ki v celoti temelji na 
obnovljivih virih energije in ki mora 
zagotoviti najvišje ravni socialne 
pravičnosti s krepitvijo blaginje, 
družbenega napredka, varnosti, enakosti in 
vključevanja; meni, da je cilj doseganja 
najvišjih ravni socialne pravičnosti in 
okoljske trajnosti temeljni pogoj za 
pravičen, učinkovit in vključujoč digitalni 
in zeleni prehod; meni, da mora v tem 
obdobju okrevanja priti do reform, ki bodo 
temeljile na solidarnosti, integraciji, 
socialni pravičnosti, pravični porazdelitvi 
bogastva, enakosti spolov, 
visokokakovostnih javnih sistemih 
socialnega varstva, kakovostnih in 
stabilnih delovnih mestih in trajnostnem 
razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 115
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je EU začela prehod na 
nizkoogljično, podnebno nevtralno, z viri 
gospodarno in krožno gospodarstvo, ki 
mora potekati istočasno s krepitvijo 
blaginje, družbenega napredka, varnosti, 
enakosti in vključevanja; meni, da je 
družbena trajnost temeljni pogoj za 
pravičen in vključujoč digitalni in zeleni 
prehod; meni, da mora v tem obdobju 
okrevanja priti do reform, ki bodo 
temeljile na solidarnosti, integraciji, 
socialni pravičnosti, pravični porazdelitvi 
bogastva, enakosti spolov, 
visokokakovostnih javnih sistemih 
socialnega varstva, kakovostnih delovnih 
mestih in trajnostni rasti;

1. poudarja, da je EU začela prehod na 
nizkoogljično, podnebno nevtralno, z viri 
gospodarno in krožno gospodarstvo, ki 
mora potekati istočasno s krepitvijo 
blaginje, družbenega napredka, varnosti, 
enakosti in vključevanja; meni, da je 
družbena trajnost temeljni pogoj za 
pravičen in vključujoč digitalni in zeleni 
prehod in da ti procesi ne bodo zmanjšali 
neenakosti, če ne bodo vključeni v prehod, 
ki lahko zagotovi socialne priložnosti in 
ustvari socialno blaginjo; poudarja, da so 
socialna pravičnost, dostojno delo z 
zajamčenimi plačami, enake možnosti, 
pravična mobilnost in močni sistemi 
socialnega varstva bistveni elementi 
pravičnega prehoda v trajnostno in 
socialno Evropo;

Or. en

Predlog spremembe 116
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je EU začela prehod na 
nizkoogljično, podnebno nevtralno, z viri 
gospodarno in krožno gospodarstvo, ki 
mora potekati istočasno s krepitvijo 
blaginje, družbenega napredka, varnosti, 
enakosti in vključevanja; meni, da je 
družbena trajnost temeljni pogoj za 
pravičen in vključujoč digitalni in zeleni 
prehod; meni, da mora v tem obdobju 
okrevanja priti do reform, ki bodo 
temeljile na solidarnosti, integraciji, 
socialni pravičnosti, pravični porazdelitvi 
bogastva, enakosti spolov, 
visokokakovostnih javnih sistemih 
socialnega varstva, kakovostnih delovnih 

1. poudarja, da je EU začela prehod na 
nizkoogljično, podnebno nevtralno, z viri 
gospodarno in krožno gospodarstvo, ki 
mora potekati istočasno s krepitvijo rasti, 
blaginje, družbenega napredka, varnosti, 
konkurenčnosti, enakosti in vključevanja; 
meni, da je družbena trajnost pomembna 
za pravičen in vključujoč digitalni in zeleni 
prehod; meni, da je treba v tem obdobju 
okrevanja vključiti tudi reforme, ki se 
bodo osredotočale na solidarnost, 
integracijo, socialno pravičnost, pravično 
porazdelitev bogastva, enakost spolov, 
visokokakovostne javne sisteme socialnega 
varstva, kakovostna delovna mesta in 
trajnostno rast; ponovno poudarja pomen 
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mestih in trajnostni rasti; konkurenčnosti in gospodarske rasti za 
zagotavljanje blaginje;

Or. en

Predlog spremembe 117
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je EU začela prehod na 
nizkoogljično, podnebno nevtralno, z viri 
gospodarno in krožno gospodarstvo, ki 
mora potekati istočasno s krepitvijo 
blaginje, družbenega napredka, varnosti, 
enakosti in vključevanja; meni, da je 
družbena trajnost temeljni pogoj za 
pravičen in vključujoč digitalni in zeleni 
prehod; meni, da mora v tem obdobju 
okrevanja priti do reform, ki bodo 
temeljile na solidarnosti, integraciji, 
socialni pravičnosti, pravični porazdelitvi 
bogastva, enakosti spolov, 
visokokakovostnih javnih sistemih 
socialnega varstva, kakovostnih delovnih 
mestih in trajnostni rasti;

1. poudarja, da je EU začela prehod na 
nizkoogljično, podnebno nevtralno, z viri 
gospodarno in krožno gospodarstvo, ki 
mora potekati istočasno s krepitvijo 
blaginje, družbenega napredka, varnosti, 
enakosti in vključevanja; meni, da je 
družbena trajnost temeljni pogoj za 
pravičen in vključujoč digitalni in zeleni 
prehod; meni, da si je treba v tem obdobju 
okrevanja zastaviti cilj, da se predhodne 
socialne in gospodarske težave premagajo 
z reformami, ki bodo temeljile na 
solidarnosti, integraciji, socialni 
pravičnosti, pravični porazdelitvi bogastva, 
enakosti spolov, visokokakovostnih javnih 
sistemih socialnega varstva, kakovostnih 
delovnih mestih in trajnostni rasti;

Or. en

Predlog spremembe 118
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je EU začela prehod 
na nizkoogljično, podnebno nevtralno, z 
viri gospodarno in krožno gospodarstvo, 
ki mora potekati istočasno s krepitvijo 

1. je zaskrbljen, da bo zaradi krize 
zaradi covida-19 več milijonov delavcev 
izgubilo službo; meni, da bo izvajanje 
evropskega zelenega dogovora dodatno 
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blaginje, družbenega napredka, varnosti, 
enakosti in vključevanja; meni, da je 
družbena trajnost temeljni pogoj za 
pravičen in vključujoč digitalni in zeleni 
prehod; meni, da mora v tem obdobju 
okrevanja priti do reform, ki bodo temeljile 
na solidarnosti, integraciji, socialni 
pravičnosti, pravični porazdelitvi 
bogastva, enakosti spolov, 
visokokakovostnih javnih sistemih 
socialnega varstva, kakovostnih delovnih 
mestih in trajnostni rasti;

poglobilo gospodarsko in socialno krizo v 
Evropi; zato meni, da je treba podnebne 
cilje evropskega zelenega dogovora 
spremeniti za doseganje večje blaginje, 
družbenega napredka, varnosti, enakosti in 
vključevanja; meni, da mora v tem obdobju 
okrevanja priti do strukturnih 
gospodarskih reform, ki bodo omogočile 
kakovostno zaposlovanje in trajnostno 
rast, kar je pogoj za kakovostne javne 
sisteme socialnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 119
Krzysztof Hetman

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je EU začela prehod na 
nizkoogljično, podnebno nevtralno, z viri 
gospodarno in krožno gospodarstvo, ki 
mora potekati istočasno s krepitvijo 
blaginje, družbenega napredka, varnosti, 
enakosti in vključevanja; meni, da je 
družbena trajnost temeljni pogoj za 
pravičen in vključujoč digitalni in zeleni 
prehod; meni, da mora v tem obdobju 
okrevanja priti do reform, ki bodo temeljile 
na solidarnosti, integraciji, socialni 
pravičnosti, pravični porazdelitvi bogastva, 
enakosti spolov, visokokakovostnih javnih 
sistemih socialnega varstva, kakovostnih 
delovnih mestih in trajnostni rasti;

1. poudarja, da je EU začela prehod na 
nizkoogljično, podnebno nevtralno, z viri 
gospodarno in krožno gospodarstvo, ki 
mora potekati istočasno s krepitvijo 
blaginje, družbenega napredka, varnosti, 
enakosti in vključevanja; meni, da je 
družbena trajnost temeljni pogoj za 
pravičen in vključujoč digitalni in zeleni 
prehod; meni, da mora v tem obdobju 
okrevanja priti do reform, ki bodo temeljile 
na solidarnosti, integraciji, socialni 
pravičnosti, enakosti spolov, 
visokokakovostnih javnih sistemih 
socialnega varstva, kakovostnih delovnih 
mestih in trajnostni rasti;

Or. en

Predlog spremembe 120
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
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Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da imajo zeleni, 
digitalni in demografski prehod različne 
učinke na evropske regije, sektorje, 
delavce in skupine prebivalstva; poudarja, 
da bo za trojni prehod potrebna precejšnja 
preusmeritev in prerazporeditev delovne 
sile, zato se zastavljajo vprašanja glede 
pravične porazdelitve morebitnih stroškov 
in tveganj na področju zaposlovanja in 
socialnem področju; poudarja, da bodo 
negativni vplivi doseganja podnebne 
nevtralnosti na zaposlovanje osredotočeni 
na regije z intenzivno porabo premoga, 
ogljika in energije, in sicer glede na 
sektorje, ki bodo potrebovali obsežno 
preobrazbo, na primer ekstraktivna 
industrija (črni premog, lignit, šota ali 
naftni skrilavec), s tem povezani 
proizvodnji energije, pa tudi ogljično 
intenzivnih panogah (proizvodnja 
aluminija, cementa, jekla, gnojil ali 
papirja);

Or. en

Predlog spremembe 121
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi morala biti 
socialna Evropa predvsem mednarodno 
konkurenčna Evropa; poudarja, da mora 
EU za ustvarjanje delovnih mest in boljšo 
socialno blaginjo za vse evropske 
državljane v svetu z naraščajočo svetovno 
konkurenco zagotoviti, da Unija in 
podjetja, ki v njej poslujejo, ohranijo 
konkurenčnost;
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Or. en

Predlog spremembe 122
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. meni, da mora v tem obdobju 
okrevanja priti do reform, ki bodo 
temeljile na solidarnosti, integraciji, 
socialni pravičnosti, pravični porazdelitvi 
bogastva, enakosti spolov, 
visokokakovostnih javnih sistemih 
socialnega varstva, kakovostnih delovnih 
mestih in trajnostni rasti – modelu, ki 
zagotavlja enakost in socialno zaščito, 
krepi vlogo ranljivih skupin, spodbuja 
udeležbo in državljanstvo ter izboljšuje 
življenjski standard vseh; meni, da je to 
najboljši način, da bo EU po izhodu iz te 
krize bolj trajnostna, odpornejša in 
pravičnejša za naslednjo generacijo;

Or. en

Predlog spremembe 123
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je potreben 
ambiciozen politični program z 
opredeljivimi, jasnimi in zavezujočimi cilji 
in kazalniki glede socialne trajnosti; 
poudarja, da bi bil naslednji socialni vrh 
EU, ki naj bi potekal maja 2021 v Portu, 
odlična priložnost za to, da voditelji 27 
držav članic ter Evropskega sveta, 
Evropskega parlamenta in Evropske 

črtano
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komisije ta program sprejmejo na najvišji 
politični ravni;

Or. en

Predlog spremembe 124
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je potreben 
ambiciozen politični program z 
opredeljivimi, jasnimi in zavezujočimi cilji 
in kazalniki glede socialne trajnosti; 
poudarja, da bi bil naslednji socialni vrh 
EU, ki naj bi potekal maja 2021 v Portu, 
odlična priložnost za to, da voditelji 27 
držav članic ter Evropskega sveta, 
Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije ta program sprejmejo na najvišji 
politični ravni;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 125
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je potreben 
ambiciozen politični program z 
opredeljivimi, jasnimi in zavezujočimi cilji 
in kazalniki glede socialne trajnosti; 
poudarja, da bi bil naslednji socialni vrh 
EU, ki naj bi potekal maja 2021 v Portu, 
odlična priložnost za to, da voditelji 27 
držav članic ter Evropskega sveta, 
Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije ta program sprejmejo na najvišji 

2. poudarja, da je potreben 
ambiciozen politični program z 
opredeljivimi, jasnimi in zavezujočimi cilji 
in kazalniki glede socialne trajnosti; 
poudarja, da bi bil naslednji socialni vrh 
EU, ki naj bi potekal maja 2021 v Portu, 
odlična priložnost za to, da voditelji 27 
držav članic ter Evropskega sveta, 
Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije ta program sprejmejo na najvišji 
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politični ravni; politični ravni; poudarja, da mora nova 
agenda za močno socialno Evropo 
temeljiti na upravljanju na več ravneh s 
tehtnim vključevanjem lokalnih organov v 
vse politike, pri katerih imajo neposredne 
ali deljene pristojnosti, po vzoru 
partnerstev v okviru agende za mesta iz 
Amsterdamskega pakta, da se vzpostavi 
reden in neposreden dialog z voditelji 
mest in predstavniki lokalnih skupnosti o 
tem, kako celovito izvajati evropski steber 
socialnih pravic in krepiti socialno 
Evropo;

Or. en

Predlog spremembe 126
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je potreben 
ambiciozen politični program z 
opredeljivimi, jasnimi in zavezujočimi cilji 
in kazalniki glede socialne trajnosti; 
poudarja, da bi bil naslednji socialni vrh 
EU, ki naj bi potekal maja 2021 v Portu, 
odlična priložnost za to, da voditelji 27 
držav članic ter Evropskega sveta, 
Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije ta program sprejmejo na najvišji 
politični ravni;

2. poudarja, da napredek k 
trajnostni, pravični in vključujoči socialni 
Evropi zahteva močno skupno zavezanost 
napredku Agende OZN do leta 2030 ter 
izvajanju in uresničevanju načel in pravic 
iz evropskega stebra socialnih pravic; 
poudarja, da je potreben ambiciozen 
politični program z opredeljivimi, jasnimi 
in zavezujočimi cilji in kazalniki glede 
socialne trajnosti; poudarja, da bi bil 
naslednji socialni vrh EU, ki naj bi potekal 
maja 2021 v Portu, odlična priložnost za to, 
da voditelji 27 držav članic ter Evropskega 
sveta, Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije ta program sprejmejo na najvišji 
politični ravni; poziva k vključevanju 
socialnih partnerjev v okviru celotnega 
procesa;

Or. en
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Predlog spremembe 127
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je potreben 
ambiciozen politični program z 
opredeljivimi, jasnimi in zavezujočimi cilji 
in kazalniki glede socialne trajnosti; 
poudarja, da bi bil naslednji socialni vrh 
EU, ki naj bi potekal maja 2021 v Portu, 
odlična priložnost za to, da voditelji 27 
držav članic ter Evropskega sveta, 
Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije ta program sprejmejo na najvišji 
politični ravni;

2. meni, da se je v krizi zaradi covida-
19 jasno pokazalo, da države članice 
potrebujejo trden sistem socialnega in 
zdravstvenega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 128
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je potreben 
ambiciozen politični program z 
opredeljivimi, jasnimi in zavezujočimi cilji 
in kazalniki glede socialne trajnosti; 
poudarja, da bi bil naslednji socialni vrh 
EU, ki naj bi potekal maja 2021 v Portu, 
odlična priložnost za to, da voditelji 27 
držav članic ter Evropskega sveta, 
Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije ta program sprejmejo na najvišji 
politični ravni;

2. poudarja, da bo oblikovan 
ambiciozen politični program z 
opredeljivimi, jasnimi in zavezujočimi cilji 
in kazalniki glede socialne trajnosti;

Or. en

Predlog spremembe 129
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Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je potreben 
ambiciozen politični program z 
opredeljivimi, jasnimi in zavezujočimi cilji 
in kazalniki glede socialne trajnosti; 
poudarja, da bi bil naslednji socialni vrh 
EU, ki naj bi potekal maja 2021 v Portu, 
odlična priložnost za to, da voditelji 27 
držav članic ter Evropskega sveta, 
Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije ta program sprejmejo na najvišji 
politični ravni;

2. poudarja, da je potreben 
ambiciozen politični program z 
opredeljivimi, izvedljivimi, trajnostnimi, 
jasnimi in zavezujočimi cilji in kazalniki 
glede socialne trajnosti; poudarja, da bi bil 
naslednji socialni vrh EU, ki naj bi potekal 
maja 2021 v Portu, odlična priložnost za to, 
da voditelji 27 držav članic ter Evropskega 
sveta, Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije ta program sprejmejo na najvišji 
politični ravni;

Or. en

Predlog spremembe 130
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstandinos 
Arvanitis (Konstantinos Arvanitis))

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je potreben 
ambiciozen politični program z 
opredeljivimi, jasnimi in zavezujočimi cilji 
in kazalniki glede socialne trajnosti; 
poudarja, da bi bil naslednji socialni vrh 
EU, ki naj bi potekal maja 2021 v Portu, 
odlična priložnost za to, da voditelji 27 
držav članic ter Evropskega sveta, 
Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije ta program sprejmejo na najvišji 
politični ravni;

2. poudarja, da je potreben 
ambiciozen politični program z 
opredeljivimi, jasnimi in zavezujočimi cilji 
in kazalniki glede socialne trajnosti; 
poudarja, da bi bil naslednji socialni vrh 
EU, ki naj bi potekal maja 2021 v Portu, 
odlična priložnost za to, da voditelji 27 
držav članic ter Evropskega sveta, 
Evropskega parlamenta, Evropske komisije 
in socialni partnerji ta program sprejmejo 
na najvišji politični ravni;

Or. en

Predlog spremembe 131
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Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(novo).poudarja, da so pobude, ki izvirajo 
iz evropskega stebra socialnih pravic, 
skupna odgovornost EU in držav članic; 
vztraja, da mora pobuda vsebovati 
določbe, ki omogočajo izjeme, če 
kolektivne pogodbe zagotavljajo višjo 
raven zaščite, ter spoštovati nacionalne 
modele kolektivnih pogajanj;

Or. en

Predlog spremembe 132
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da bi morala agenda iz Porta 
temeljiti na dvojnem pristopu, in sicer bi 
se morala osredotočiti na socialno trajnost 
v okviru agende EU za trajnostni razvoj 
do leta 2030 ter obenem omogočiti 
dejansko izvajaje načel evropskega stebra 
socialnih pravic ter vzpostaviti ambiciozne 
cilje in instrumente; poudarja, da je bila 
socialna razsežnost lizbonske strategije le 
deloma uspešna, zato ker je bilo 
sodelovanje držav članic zgolj na 
prostovoljni ravni, njeno izvajanje pa ni 
bilo dovolj učinkovito;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 133
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da bi morala agenda iz Porta 
temeljiti na dvojnem pristopu, in sicer bi 
se morala osredotočiti na socialno trajnost 
v okviru agende EU za trajnostni razvoj 
do leta 2030 ter obenem omogočiti 
dejansko izvajaje načel evropskega stebra 
socialnih pravic ter vzpostaviti ambiciozne 
cilje in instrumente; poudarja, da je bila 
socialna razsežnost lizbonske strategije le 
deloma uspešna, zato ker je bilo 
sodelovanje držav članic zgolj na 
prostovoljni ravni, njeno izvajanje pa ni 
bilo dovolj učinkovito;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 134
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da bi morala agenda iz Porta 
temeljiti na dvojnem pristopu, in sicer bi se 
morala osredotočiti na socialno trajnost v 
okviru agende EU za trajnostni razvoj do 
leta 2030 ter obenem omogočiti dejansko 
izvajaje načel evropskega stebra socialnih 
pravic ter vzpostaviti ambiciozne cilje in 
instrumente; poudarja, da je bila socialna 
razsežnost lizbonske strategije le deloma 
uspešna, zato ker je bilo sodelovanje držav 
članic zgolj na prostovoljni ravni, njeno 
izvajanje pa ni bilo dovolj učinkovito;

3. meni, da bi morala agenda iz Porta 
temeljiti na dvojnem pristopu, in sicer bi se 
morala osredotočiti na socialno trajnost v 
okviru agende EU za trajnostni razvoj do 
leta 2030 ter obenem omogočiti dejansko 
izvajaje načel evropskega stebra socialnih 
pravic ter vzpostaviti ambiciozne cilje in 
instrumente; meni, da bi morala vsaka 
zakonodajna pobuda na podlagi 
evropskega stebra socialnih pravic 
vsebovati določbe, ki bi državam članicam 
omogočale odstopanje, če nacionalni 
sistemi kolektivnih pogajanj zagotavljajo 
višjo raven zaščite; poudarja, da je bila 
socialna razsežnost lizbonske strategije le 
deloma uspešna zaradi evropskega okvira 
gospodarskega upravljanja, v katerem je 
bilo izdanih več zaporednih priporočil 
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Komisije za posamezne države, ki določajo 
stagnacijo plač in zmanjšanje socialnih 
izdatkov v številnih državah članicah po 
finančni in gospodarski krizi;

Or. en

Predlog spremembe 135
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da bi morala agenda iz Porta 
temeljiti na dvojnem pristopu, in sicer bi se 
morala osredotočiti na socialno trajnost v 
okviru agende EU za trajnostni razvoj do 
leta 2030 ter obenem omogočiti dejansko 
izvajaje načel evropskega stebra socialnih 
pravic ter vzpostaviti ambiciozne cilje in 
instrumente; poudarja, da je bila socialna 
razsežnost lizbonske strategije le deloma 
uspešna, zato ker je bilo sodelovanje držav 
članic zgolj na prostovoljni ravni, njeno 
izvajanje pa ni bilo dovolj učinkovito;

3. meni, da bi morala agenda iz Porta 
temeljiti na dvojnem pristopu, in sicer bi se 
morala osredotočiti na socialno trajnost v 
okviru agende EU za trajnostni razvoj do 
leta 2030 ter obenem omogočiti dejansko 
izvajaje načel evropskega stebra socialnih 
pravic ter vzpostaviti ambiciozne cilje in 
instrumente;

Or. en

Predlog spremembe 136
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da bi morala agenda iz Porta 
temeljiti na dvojnem pristopu, in sicer bi se 
morala osredotočiti na socialno trajnost v 
okviru agende EU za trajnostni razvoj do 
leta 2030 ter obenem omogočiti dejansko 
izvajaje načel evropskega stebra socialnih 
pravic ter vzpostaviti ambiciozne cilje in 

3. meni, da bi morala agenda iz Porta 
temeljiti na dvojnem pristopu, in sicer bi se 
morala osredotočiti na socialno trajnost v 
okviru agende EU za trajnostni razvoj do 
leta 2030 ter obenem omogočiti dejansko 
izvajaje načel evropskega stebra socialnih 
pravic ter vzpostaviti ambiciozne cilje in 
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instrumente; poudarja, da je bila socialna 
razsežnost lizbonske strategije le deloma 
uspešna, zato ker je bilo sodelovanje držav 
članic zgolj na prostovoljni ravni, njeno 
izvajanje pa ni bilo dovolj učinkovito;

instrumente;

Or. en

Predlog spremembe 137
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da bi morala agenda iz Porta 
temeljiti na dvojnem pristopu, in sicer bi se 
morala osredotočiti na socialno trajnost v 
okviru agende EU za trajnostni razvoj do 
leta 2030 ter obenem omogočiti dejansko 
izvajaje načel evropskega stebra socialnih 
pravic ter vzpostaviti ambiciozne cilje in 
instrumente; poudarja, da je bila socialna 
razsežnost lizbonske strategije le deloma 
uspešna, zato ker je bilo sodelovanje držav 
članic zgolj na prostovoljni ravni, njeno 
izvajanje pa ni bilo dovolj učinkovito;

3. meni, da bi morala agenda iz Porta 
temeljiti na dvojnem pristopu, in sicer bi se 
morala osredotočiti na socialno trajnost v 
okviru agende EU za trajnostni razvoj do 
leta 2030 ter obenem omogočiti izvajanje 
načel evropskega stebra socialnih pravic ter 
vzpostaviti ambiciozne cilje v državah 
članicah; poudarja, da so socialne politike 
večinoma v pristojnosti držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 138
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da bi morala agenda iz Porta 
temeljiti na dvojnem pristopu, in sicer bi 
se morala osredotočiti na socialno trajnost 
v okviru agende EU za trajnostni razvoj do 
leta 2030 ter obenem omogočiti dejansko 
izvajaje načel evropskega stebra socialnih 

3. meni, da bi se bilo treba 
osredotočiti na socialno trajnost v okviru 
agende EU za trajnostni razvoj do leta 
2030 ter obenem omogočiti dejansko 
izvajanje načel evropskega stebra socialnih 
pravic ter vzpostaviti ambiciozne cilje in 
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pravic ter vzpostaviti ambiciozne cilje in 
instrumente; poudarja, da je bila socialna 
razsežnost lizbonske strategije le deloma 
uspešna, zato ker je bilo sodelovanje držav 
članic zgolj na prostovoljni ravni, njeno 
izvajanje pa ni bilo dovolj učinkovito;

instrumente; poudarja, da je bila socialna 
razsežnost lizbonske strategije le deloma 
uspešna, zato ker njeno izvajanje ni bilo 
dovolj učinkovito;

Or. en

Predlog spremembe 139
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da bi morala agenda iz Porta 
temeljiti na dvojnem pristopu, in sicer bi se 
morala osredotočiti na socialno trajnost v 
okviru agende EU za trajnostni razvoj do 
leta 2030 ter obenem omogočiti dejansko 
izvajaje načel evropskega stebra socialnih 
pravic ter vzpostaviti ambiciozne cilje in 
instrumente; poudarja, da je bila socialna 
razsežnost lizbonske strategije le deloma 
uspešna, zato ker je bilo sodelovanje držav 
članic zgolj na prostovoljni ravni, njeno 
izvajanje pa ni bilo dovolj učinkovito;

3. meni, da bi morala agenda iz Porta 
temeljiti na dvojnem pristopu, in sicer bi se 
morala osredotočiti na socialno trajnost v 
okviru agende EU za trajnostni razvoj do 
leta 2030 ter obenem omogočiti dejansko 
izvajanje načel evropskega stebra socialnih 
pravic s sprejetjem akcijskega načrta ter 
vzpostaviti ambiciozne zavezujoče cilje in 
instrumente; poudarja, da je bila socialna 
razsežnost lizbonske strategije le deloma 
uspešna, zato ker je bilo sodelovanje držav 
članic zgolj na prostovoljni ravni, njeno 
izvajanje pa ni bilo dovolj učinkovito;

Or. en

Predlog spremembe 140
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da bi morala agenda iz Porta 
temeljiti na dvojnem pristopu, in sicer bi se 
morala osredotočiti na socialno trajnost v 

3. meni, da bi morala agenda iz Porta 
temeljiti na dvojnem pristopu, in sicer bi se 
morala osredotočiti na socialno trajnost v 
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okviru agende EU za trajnostni razvoj do 
leta 2030 ter obenem omogočiti dejansko 
izvajaje načel evropskega stebra socialnih 
pravic ter vzpostaviti ambiciozne cilje in 
instrumente; poudarja, da je bila socialna 
razsežnost lizbonske strategije le deloma 
uspešna, zato ker je bilo sodelovanje držav 
članic zgolj na prostovoljni ravni, njeno 
izvajanje pa ni bilo dovolj učinkovito;

okviru agende EU za trajnostni razvoj do 
leta 2030 ter obenem omogočiti dejansko 
izvajanje načel evropskega stebra socialnih 
pravic, prav tako pa bi morala nadaljevati 
lizbonsko strategijo ter vzpostaviti 
ambiciozne cilje in instrumente, ki bi 
začrtali pot do socialnega napredka in 
trajnosti; meni, da bi ta agenda lahko 
vsebovala strateški okvir za trajnostno, 
pravično in vključujočo socialno Evropo 
za leto 2030;

Or. en

Predlog spremembe 141
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da je bila socialna 
razsežnost lizbonske strategije le deloma 
uspešna, zato ker je bilo sodelovanje držav 
članic zgolj na prostovoljni ravni, njeno 
izvajanje pa ni bilo dovolj učinkovito; 
meni, da so obstoječa orodja za njeno 
izvajanje (proces semestra, priporočila za 
posamezne države itd.) imela pomembno 
vlogo pri spremljanju doseženega 
napredka in krepitvi pomena socialnih 
vprašanj in vprašanj zaposlovanja v 
procesu upravljanja EU;

Or. en

Predlog spremembe 142
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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3a. opozarja, da je treba spoštovati 
delitev pristojnosti in načelo 
subsidiarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 143
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako 
da postanejo obvezni, kar bi odražalo 
gospodarske in okoljske obveznosti, 
katerih spoštovanje je pogoj za črpanje 
evropskih sredstev; meni, da bi moral 
okvir upravljanja za socialno in 
trajnostno Evropo temeljiti na naslednjih 
reformah: vključitev evropskega stebra 
socialnih pravic in protokola o socialnem 
napredku v Pogodbi, prednost varstva 
socialnih pravic pred ekonomskimi 
svoboščinami na enotnem trgu ter 
sprejetje pakta o trajnostnem razvoju in 
socialnem napredku, da bi postali socialni 
in trajnostni cilji obvezni;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 144
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako 
da postanejo obvezni, kar bi odražalo 
gospodarske in okoljske obveznosti, 

črtano
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katerih spoštovanje je pogoj za črpanje 
evropskih sredstev; meni, da bi moral 
okvir upravljanja za socialno in 
trajnostno Evropo temeljiti na naslednjih 
reformah: vključitev evropskega stebra 
socialnih pravic in protokola o socialnem 
napredku v Pogodbi, prednost varstva 
socialnih pravic pred ekonomskimi 
svoboščinami na enotnem trgu ter 
sprejetje pakta o trajnostnem razvoju in 
socialnem napredku, da bi postali socialni 
in trajnostni cilji obvezni;

Or. en

Predlog spremembe 145
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako 
da postanejo obvezni, kar bi odražalo 
gospodarske in okoljske obveznosti, 
katerih spoštovanje je pogoj za črpanje 
evropskih sredstev; meni, da bi moral 
okvir upravljanja za socialno in 
trajnostno Evropo temeljiti na naslednjih 
reformah: vključitev evropskega stebra 
socialnih pravic in protokola o socialnem 
napredku v Pogodbi, prednost varstva 
socialnih pravic pred ekonomskimi 
svoboščinami na enotnem trgu ter 
sprejetje pakta o trajnostnem razvoju in 
socialnem napredku, da bi postali socialni 
in trajnostni cilji obvezni;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 146
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako 
da postanejo obvezni, kar bi odražalo 
gospodarske in okoljske obveznosti, 
katerih spoštovanje je pogoj za črpanje 
evropskih sredstev; meni, da bi moral 
okvir upravljanja za socialno in 
trajnostno Evropo temeljiti na naslednjih 
reformah: vključitev evropskega stebra 
socialnih pravic in protokola o socialnem 
napredku v Pogodbi, prednost varstva 
socialnih pravic pred ekonomskimi 
svoboščinami na enotnem trgu ter 
sprejetje pakta o trajnostnem razvoju in 
socialnem napredku, da bi postali socialni 
in trajnostni cilji obvezni;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 147
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako 
da postanejo obvezni, kar bi odražalo 
gospodarske in okoljske obveznosti, 
katerih spoštovanje je pogoj za črpanje 
evropskih sredstev; meni, da bi moral 
okvir upravljanja za socialno in 
trajnostno Evropo temeljiti na naslednjih 
reformah: vključitev evropskega stebra 
socialnih pravic in protokola o socialnem 
napredku v Pogodbi, prednost varstva 
socialnih pravic pred ekonomskimi 
svoboščinami na enotnem trgu ter 
sprejetje pakta o trajnostnem razvoju in 
socialnem napredku, da bi postali socialni 

črtano
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in trajnostni cilji obvezni;

Or. en

Predlog spremembe 148
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako 
da postanejo obvezni, kar bi odražalo 
gospodarske in okoljske obveznosti, 
katerih spoštovanje je pogoj za črpanje 
evropskih sredstev; meni, da bi moral 
okvir upravljanja za socialno in trajnostno 
Evropo temeljiti na naslednjih reformah: 
vključitev evropskega stebra socialnih 
pravic in protokola o socialnem napredku 
v Pogodbi, prednost varstva socialnih 
pravic pred ekonomskimi svoboščinami 
na enotnem trgu ter sprejetje pakta o 
trajnostnem razvoju in socialnem 
napredku, da bi postali socialni in 
trajnostni cilji obvezni;

4. meni, da bi moral okvir upravljanja 
za socialno in trajnostno Evropo temeljiti 
na sprejetju pakta o trajnostnem razvoju in 
socialnem napredku;

Or. en

Predlog spremembe 149
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako 
da postanejo obvezni, kar bi odražalo 
gospodarske in okoljske obveznosti, 
katerih spoštovanje je pogoj za črpanje 
evropskih sredstev; meni, da bi moral 

4. zavrača vsakršno prizadevanje v 
okviru evropskega stebra socialnih pravic 
za standardizacijo socialnih politik in 
sistemov socialne zaščite držav članic, saj 
bi to ogrozilo učinkovitost njihove 
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okvir upravljanja za socialno in 
trajnostno Evropo temeljiti na naslednjih 
reformah: vključitev evropskega stebra 
socialnih pravic in protokola o socialnem 
napredku v Pogodbi, prednost varstva 
socialnih pravic pred ekonomskimi 
svoboščinami na enotnem trgu ter 
sprejetje pakta o trajnostnem razvoju in 
socialnem napredku, da bi postali socialni 
in trajnostni cilji obvezni;

nacionalne politike na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 150
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako da 
postanejo obvezni, kar bi odražalo 
gospodarske in okoljske obveznosti, 
katerih spoštovanje je pogoj za črpanje 
evropskih sredstev; meni, da bi moral okvir 
upravljanja za socialno in trajnostno 
Evropo temeljiti na naslednjih reformah: 
vključitev evropskega stebra socialnih 
pravic in protokola o socialnem napredku v 
Pogodbi, prednost varstva socialnih pravic 
pred ekonomskimi svoboščinami na 
enotnem trgu ter sprejetje pakta o 
trajnostnem razvoju in socialnem 
napredku, da bi postali socialni in 
trajnostni cilji obvezni;

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako da 
postanejo obvezni, vključno z večjimi 
socialnimi naložbami in strožjimi 
okoljskimi obveznostmi, katerih 
spoštovanje je pogoj za črpanje evropskih 
sredstev; meni, da bi moral okvir 
upravljanja, namenjen doseganju najvišjih 
ravni socialne pravičnosti in okoljske 
trajnosti v Evropi, temeljiti na naslednjih 
reformah: vključitev evropskega stebra 
socialnih pravic in protokola o socialnem 
napredku v Pogodbi, prednost varstva 
socialnih pravic pred ekonomskimi 
svoboščinami na enotnem trgu ter sprejetje 
pakta o trajnostnem razvoju in socialnem 
napredku, ki bi razveljavil Pakt za 
stabilnost in rast, da bi izboljšani socialni 
in trajnostni cilji za trajnostni razvoj 
postali obvezni v skladu s cilji 
trajnostnega razvoja OZN, evropskim 
stebrom socialnih pravic in Pariškim 
sporazumom;

Or. en
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Predlog spremembe 151
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako da 
postanejo obvezni, kar bi odražalo 
gospodarske in okoljske obveznosti, 
katerih spoštovanje je pogoj za črpanje 
evropskih sredstev; meni, da bi moral okvir 
upravljanja za socialno in trajnostno 
Evropo temeljiti na naslednjih reformah: 
vključitev evropskega stebra socialnih 
pravic in protokola o socialnem napredku v 
Pogodbi, prednost varstva socialnih pravic 
pred ekonomskimi svoboščinami na 
enotnem trgu ter sprejetje pakta o 
trajnostnem razvoju in socialnem 
napredku, da bi postali socialni in 
trajnostni cilji obvezni;

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo osredotočiti na 
zaščito vseh, zlasti pa najranljivejših, ter 
na krepitev vključevanja in socialne 
pravičnosti, obenem pa se morajo ti cilji 
okrepiti, tako da postanejo obvezni, kar bi 
odražalo gospodarske in okoljske 
obveznosti, katerih spoštovanje je pogoj za 
črpanje evropskih sredstev; meni, da bi 
morali biti v zvezi s tem ukrepi politik, 
programi in reforme EU in držav članic 
oblikovani tako, da bi prispevali k 
doseganju teh zavezujočih ciljev, pravno 
varstvo pa bi moralo pomeniti, da bi bilo 
treba preprečiti ukrepe, politike, programe 
ali reforme, ki bi lahko imeli negativne 
posledice ali ovirali napredek pri 
doseganju teh ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 152
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako da 
postanejo obvezni, kar bi odražalo 
gospodarske in okoljske obveznosti, 
katerih spoštovanje je pogoj za črpanje 
evropskih sredstev; meni, da bi moral okvir 
upravljanja za socialno in trajnostno 
Evropo temeljiti na naslednjih reformah: 

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako da 
postanejo obvezni, ob upoštevanju 
nacionalnih posebnosti in potreb, kar bi 
odražalo gospodarske in okoljske 
obveznosti, katerih spoštovanje je pogoj za 
črpanje evropskih sredstev; meni, da bi 
moral okvir upravljanja za socialno in 
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vključitev evropskega stebra socialnih 
pravic in protokola o socialnem napredku v 
Pogodbi, prednost varstva socialnih pravic 
pred ekonomskimi svoboščinami na 
enotnem trgu ter sprejetje pakta o 
trajnostnem razvoju in socialnem 
napredku, da bi postali socialni in 
trajnostni cilji obvezni;

trajnostno Evropo temeljiti na naslednjih 
reformah: vključitev evropskega stebra 
socialnih pravic in protokola o socialnem 
napredku v Pogodbi, zaščita in zagotovitev 
varstva socialnih pravic skupaj z 
ekonomskimi svoboščinami na enotnem 
trgu ter sprejetje pakta o trajnostnem 
razvoju in socialnem napredku, da bi 
postali socialni in trajnostni cilji obvezni;

Or. en

Predlog spremembe 153
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako da 
postanejo obvezni, kar bi odražalo 
gospodarske in okoljske obveznosti, 
katerih spoštovanje je pogoj za črpanje 
evropskih sredstev; meni, da bi moral okvir 
upravljanja za socialno in trajnostno 
Evropo temeljiti na naslednjih reformah: 
vključitev evropskega stebra socialnih 
pravic in protokola o socialnem napredku v 
Pogodbi, prednost varstva socialnih pravic 
pred ekonomskimi svoboščinami na 
enotnem trgu ter sprejetje pakta o 
trajnostnem razvoju in socialnem 
napredku, da bi postali socialni in 
trajnostni cilji obvezni;

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako da 
postanejo obvezni, kar bi odražalo 
gospodarske in okoljske obveznosti, 
katerih spoštovanje je pogoj za črpanje 
evropskih sredstev; meni, da bi moral okvir 
upravljanja za socialno in trajnostno 
Evropo temeljiti na naslednjih reformah: 
vključitev evropskega stebra socialnih 
pravic in protokola o socialnem napredku v 
Pogodbi, doseganje ciljev trajnostnega 
razvoja Združenih narodov, prednost 
varstva socialnih pravic pred ekonomskimi 
svoboščinami na enotnem trgu ter sprejetje 
pakta o trajnostnem razvoju in socialnem 
napredku, da bi postali socialni in 
trajnostni cilji obvezni;

Or. en

Predlog spremembe 154
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
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Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako da 
postanejo obvezni, kar bi odražalo 
gospodarske in okoljske obveznosti, 
katerih spoštovanje je pogoj za črpanje 
evropskih sredstev; meni, da bi moral okvir 
upravljanja za socialno in trajnostno 
Evropo temeljiti na naslednjih reformah: 
vključitev evropskega stebra socialnih 
pravic in protokola o socialnem napredku v 
Pogodbi, prednost varstva socialnih pravic 
pred ekonomskimi svoboščinami na 
enotnem trgu ter sprejetje pakta o 
trajnostnem razvoju in socialnem 
napredku, da bi postali socialni in 
trajnostni cilji obvezni;

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako da 
postanejo obvezni, kar bi odražalo 
gospodarske in okoljske obveznosti, 
katerih spoštovanje je pogoj za črpanje 
evropskih sredstev; meni, da bi moral okvir 
upravljanja za socialno in trajnostno 
Evropo temeljiti na naslednjih reformah: 
vključitev evropskega stebra socialnih 
pravic in protokola o socialnem napredku v 
Pogodbi, prednost varstva socialnih pravic 
pred ekonomskimi svoboščinami na 
enotnem trgu ter sprejetje pakta o 
trajnostnem razvoju in socialnem 
napredku, ki bi prispeval k doseganju 
visokih socialnih in trajnostnih 
standardov;

Or. en

Predlog spremembe 155
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako da 
postanejo obvezni, kar bi odražalo 
gospodarske in okoljske obveznosti, 
katerih spoštovanje je pogoj za črpanje 
evropskih sredstev; meni, da bi moral okvir 
upravljanja za socialno in trajnostno 
Evropo temeljiti na naslednjih reformah: 
vključitev evropskega stebra socialnih 
pravic in protokola o socialnem napredku v 
Pogodbi, prednost varstva socialnih pravic 
pred ekonomskimi svoboščinami na 
enotnem trgu ter sprejetje pakta o 
trajnostnem razvoju in socialnem 
napredku, da bi postali socialni in 

4. meni, da je treba cilje nove agende 
za močno socialno Evropo okrepiti, tako da 
postanejo obvezni, kar bi odražalo 
gospodarske in okoljske obveznosti, 
katerih spoštovanje je pogoj za črpanje 
evropskih sredstev; meni, da bi moral okvir 
upravljanja za socialno in trajnostno 
Evropo temeljiti na naslednjih reformah: 
vključitev evropskega stebra socialnih 
pravic in protokola o socialnem napredku v 
Pogodbi, varstvo socialnih pravic in 
ekonomskih svoboščin na enotnem trgu ter 
sprejetje pakta o trajnostnem razvoju in 
socialnem napredku, da bi postali socialni 
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trajnostni cilji obvezni; in trajnostni cilji obvezni;

Or. en

Predlog spremembe 156
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da bi moral okvir 
upravljanja za socialno in trajnostno 
Evropo temeljiti na naslednjih reformah: 
vključitev evropskega stebra socialnih 
pravic in protokola o socialnem napredku 
v Pogodbi, prednost varstva socialnih 
pravic pred ekonomskimi svoboščinami 
na enotnem trgu ter sprejetje pakta o 
trajnostnem razvoju in socialnem 
napredku, da bi postali socialni in 
trajnostni cilji obvezni; meni tudi, da bi se 
morala v procesu semestra uporabljati 
metoda Skupnosti ter da bi moral biti 
dogovorjen med Svetom in Evropskim 
parlamentom, medtem ko bi moralo več 
področij socialne politike spadati v 
postopek odločanja s kvalificirano večino, 
zlasti nediskriminacija, socialna zaščita 
delavcev (razen v čezmejnih primerih), 
zaščita delavcev v primeru prekinitve 
njihove pogodbe o zaposlitvi, zastopanje 
in kolektivna obramba interesov delavcev 
in delodajalcev ter pogoji zaposlitve za 
državljane tretjih držav, ki zakonito 
prebivajo v EU;

Or. en

Predlog spremembe 157
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel
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Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poziva k uvedbi postopka EU za 
odpravo družbenih neravnovesij, ki bi 
dopolnil postopek v zvezi z 
makroekonomskimi neravnotežji;

Or. en

Predlog spremembe 158
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo fiskalno prožnost, da bi 
preprečile in ublažile socialne posledice 
pandemije covida-19; poudarja, da je treba 
evropski steber socialnih pravic v okviru 
evropskega načrta za okrevanje izvajati na 
enaki ravni kot zeleni dogovor in digitalni 
prehod; zato poziva, naj se s prihodnjimi 
reformami, povezanimi s svežnjem za 
gospodarsko okrevanje, navzgor usmerjena 
konvergenca uvrsti med poglavitne cilje 
nacionalnih programov reform, tudi z 
vidika finančne podpore; v zvezi s tem 
meni, da bi bilo treba v načrt za 
gospodarsko okrevanje skupaj z 
gospodarskimi in okoljskimi cilji vključiti 
nove cilje agende iz Porta za leto 2030;

5. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo fiskalno prožnost, da bi 
preprečile in ublažile socialne posledice 
pandemije covida-19, okrepile sisteme 
socialnega varstva in financirale 
kakovostna delovna mesta, javne storitve, 
boj proti revščini ter zeleni in digitalni 
prehod; pozdravlja načrt EU za okrevanje 
NextGenerationEU; poziva k vzpostavitvi 
ravnovesja med zelenim in digitalnim 
prehodom na eni strani ter infrastrukturo 
za izobraževanje ter socialno in 
zdravstveno varstvo na drugi strani, da bi 
zagotovili socialno pravičnost, socialno 
kohezijo in blaginjo za vse; je zaskrbljen, 
da so sistemi socialnega varstva v tej krizi 
pod največjim pritiskom doslej in da se 
bodo z njimi povezani javnofinančni 
odhodki eksponentno povečali; poudarja, 
da odhodki za krizne ukrepe ne bi smeli iti 
na račun najrevnejših, ampak bi morali 
biti izvedeni pravično; zato poudarja, da 
morajo imeti naložbena prizadevanja EU 
v okviru načrta za okrevanje, da bi 
spodbudili okrevanje, močno socialno 
razsežnost za okrepitev sistemov 
socialnega varstva ter naložbe v socialno 
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varnost, dostop do zdravstvenega varstva 
in izobraževanja, cenovno dostopna 
stanovanja, zaposlovanje, pravosodje in 
socialne storitve za ranljive skupine, da bi 
se borili proti socialnim posledicam krize; 
meni, da so naložbe v izobraževanje, 
dobro zasnovani napredni davčni sistemi 
in sistemi socialnih prejemkov, socialne 
naložbe ter zagotavljanje kakovostnih 
javnih in socialnih storitev ključni vzvodi 
za preprečevanje prenosa prikrajšanosti iz 
ene generacije v naslednjo; poudarja, da je 
treba evropski steber socialnih pravic v 
okviru evropskega načrta za okrevanje 
izvajati na enaki ravni kot zeleni dogovor 
in digitalni prehod; zato poziva, naj se s 
prihodnjimi reformami, povezanimi s 
svežnjem za gospodarsko okrevanje, 
navzgor usmerjena konvergenca uvrsti med 
poglavitne cilje nacionalnih programov 
reform, tudi z vidika finančne podpore; v 
zvezi s tem meni, da bi bilo treba v načrt za 
gospodarsko okrevanje skupaj z 
gospodarskimi in okoljskimi cilji vključiti 
nove cilje agende iz Porta za leto 2030;

Or. en

Predlog spremembe 159
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo fiskalno prožnost, da bi 
preprečile in ublažile socialne posledice 
pandemije covida-19; poudarja, da je 
treba evropski steber socialnih pravic v 
okviru evropskega načrta za okrevanje 
izvajati na enaki ravni kot zeleni dogovor 
in digitalni prehod; zato poziva, naj se s 
prihodnjimi reformami, povezanimi s 
svežnjem za gospodarsko okrevanje, 
navzgor usmerjena konvergenca uvrsti 

5. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo fiskalno prožnost, da bi 
preprečile in ublažile socialne posledice 
pandemije covida-19;
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med poglavitne cilje nacionalnih 
programov reform, tudi z vidika finančne 
podpore; v zvezi s tem meni, da bi bilo 
treba v načrt za gospodarsko okrevanje 
skupaj z gospodarskimi in okoljskimi cilji 
vključiti nove cilje agende iz Porta za leto 
2030;

Or. en

Predlog spremembe 160
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo fiskalno prožnost, da bi 
preprečile in ublažile socialne posledice 
pandemije covida-19; poudarja, da je 
treba evropski steber socialnih pravic v 
okviru evropskega načrta za okrevanje 
izvajati na enaki ravni kot zeleni dogovor 
in digitalni prehod; zato poziva, naj se s 
prihodnjimi reformami, povezanimi s 
svežnjem za gospodarsko okrevanje, 
navzgor usmerjena konvergenca uvrsti 
med poglavitne cilje nacionalnih 
programov reform, tudi z vidika finančne 
podpore; v zvezi s tem meni, da bi bilo 
treba v načrt za gospodarsko okrevanje 
skupaj z gospodarskimi in okoljskimi cilji 
vključiti nove cilje agende iz Porta za leto 
2030;

5. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo fiskalno prožnost, da bi 
preprečile in ublažile socialne posledice 
pandemije covida-19;

Or. en

Predlog spremembe 161
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo fiskalno prožnost, da bi 
preprečile in ublažile socialne posledice 
pandemije covida-19; poudarja, da je treba 
evropski steber socialnih pravic v okviru 
evropskega načrta za okrevanje izvajati na 
enaki ravni kot zeleni dogovor in digitalni 
prehod; zato poziva, naj se s prihodnjimi 
reformami, povezanimi s svežnjem za 
gospodarsko okrevanje, navzgor 
usmerjena konvergenca uvrsti med 
poglavitne cilje nacionalnih programov 
reform, tudi z vidika finančne podpore; v 
zvezi s tem meni, da bi bilo treba v načrt 
za gospodarsko okrevanje skupaj z 
gospodarskimi in okoljskimi cilji vključiti 
nove cilje agende iz Porta za leto 2030;

5. poziva države članice, naj začasno 
v celoti izkoristijo fiskalno prožnost, da bi 
preprečile in ublažile socialne posledice 
pandemije covida-19; poudarja pomen 
socialnih politik pri okrevanju po 
pandemiji covida-19;

Or. en

Predlog spremembe 162
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo fiskalno prožnost, da bi 
preprečile in ublažile socialne posledice 
pandemije covida-19; poudarja, da je 
treba evropski steber socialnih pravic v 
okviru evropskega načrta za okrevanje 
izvajati na enaki ravni kot zeleni dogovor 
in digitalni prehod; zato poziva, naj se s 
prihodnjimi reformami, povezanimi s 
svežnjem za gospodarsko okrevanje, 
navzgor usmerjena konvergenca uvrsti med 
poglavitne cilje nacionalnih programov 
reform, tudi z vidika finančne podpore; v 
zvezi s tem meni, da bi bilo treba v načrt 
za gospodarsko okrevanje skupaj z 
gospodarskimi in okoljskimi cilji vključiti 

5. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo fiskalno prožnost, da bi 
preprečile in ublažile socialne posledice 
pandemije covida-19; zato poziva, naj se s 
prihodnjimi reformami, povezanimi s 
svežnjem za gospodarsko okrevanje, 
navzgor usmerjena konvergenca uvrsti med 
poglavitne cilje nacionalnih programov 
reform, tudi z vidika finančne podpore;
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nove cilje agende iz Porta za leto 2030;

Or. en

Predlog spremembe 163
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo fiskalno prožnost, da bi 
preprečile in ublažile socialne posledice 
pandemije covida-19; poudarja, da je treba 
evropski steber socialnih pravic v okviru 
evropskega načrta za okrevanje izvajati na 
enaki ravni kot zeleni dogovor in digitalni 
prehod; zato poziva, naj se s prihodnjimi 
reformami, povezanimi s svežnjem za 
gospodarsko okrevanje, navzgor usmerjena 
konvergenca uvrsti med poglavitne cilje 
nacionalnih programov reform, tudi z 
vidika finančne podpore; v zvezi s tem 
meni, da bi bilo treba v načrt za 
gospodarsko okrevanje skupaj z 
gospodarskimi in okoljskimi cilji vključiti 
nove cilje agende iz Porta za leto 2030;

5. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo fiskalno prožnost, da bi 
preprečile in ublažile socialne posledice 
pandemije covida-19; poudarja pomen 
izvajanja evropskega stebra socialnih 
pravic v okviru evropskega načrta za 
okrevanje; zato poziva, naj se s prihodnjimi 
reformami, povezanimi s svežnjem za 
gospodarsko okrevanje, navzgor usmerjena 
konvergenca uvrsti med poglavitne cilje 
nacionalnih programov reform, tudi z 
vidika finančne podpore;

Or. en

Predlog spremembe 164
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo fiskalno prožnost, da bi 
preprečile in ublažile socialne posledice 
pandemije covida-19; poudarja, da je treba 
evropski steber socialnih pravic v okviru 

5. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo fiskalno prožnost, da bi 
preprečile in ublažile socialne posledice 
pandemije covida-19; poudarja, da je treba 
evropski steber socialnih pravic v okviru 
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evropskega načrta za okrevanje izvajati na 
enaki ravni kot zeleni dogovor in digitalni 
prehod; zato poziva, naj se s prihodnjimi 
reformami, povezanimi s svežnjem za 
gospodarsko okrevanje, navzgor usmerjena 
konvergenca uvrsti med poglavitne cilje 
nacionalnih programov reform, tudi z 
vidika finančne podpore; v zvezi s tem 
meni, da bi bilo treba v načrt za 
gospodarsko okrevanje skupaj z 
gospodarskimi in okoljskimi cilji vključiti 
nove cilje agende iz Porta za leto 2030;

evropskega načrta za okrevanje ter 
mehanizma za okrevanje in odpornost 
izvajati na enaki ravni kot zeleni dogovor 
in digitalni prehod; zato poziva, naj se s 
prihodnjimi reformami, povezanimi s 
svežnjem za gospodarsko okrevanje, 
navzgor usmerjena konvergenca uvrsti med 
poglavitne cilje nacionalnih programov 
reform, tudi z vidika finančne podpore;

Or. en

Predlog spremembe 165
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo fiskalno prožnost, da bi 
preprečile in ublažile socialne posledice 
pandemije covida-19; poudarja, da je treba 
evropski steber socialnih pravic v okviru 
evropskega načrta za okrevanje izvajati na 
enaki ravni kot zeleni dogovor in digitalni 
prehod; zato poziva, naj se s prihodnjimi 
reformami, povezanimi s svežnjem za 
gospodarsko okrevanje, navzgor usmerjena 
konvergenca uvrsti med poglavitne cilje 
nacionalnih programov reform, tudi z 
vidika finančne podpore; v zvezi s tem 
meni, da bi bilo treba v načrt za 
gospodarsko okrevanje skupaj z 
gospodarskimi in okoljskimi cilji vključiti 
nove cilje agende iz Porta za leto 2030;

5. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo fiskalno prožnost, da bi 
preprečile in ublažile socialne posledice 
pandemije covida-19; poudarja pomen 
izvajanja evropskega stebra socialnih 
pravic v okviru evropskega načrta za 
okrevanje; zato poziva, naj se s prihodnjimi 
reformami, povezanimi s svežnjem za 
gospodarsko okrevanje, navzgor usmerjena 
konvergenca uvrsti med poglavitne cilje 
nacionalnih programov reform, tudi z 
vidika finančne podpore; v zvezi s tem 
meni, da bi bilo treba v načrt za 
gospodarsko okrevanje skupaj z 
gospodarskimi in okoljskimi cilji vključiti 
nove cilje agende iz Porta za leto 2030;

Or. en

Predlog spremembe 166
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bi morale biti 
socialne naložbe v svežnju za gospodarsko 
okrevanje usklajene z ambicioznimi cilji 
agende iz Porta, da bi zagotovili tudi 
ustrezno finančno podporo, in da bi 
morali posebni načrti za socialni 
napredek kot taki dopolnjevati nacionalne 
načrte za gospodarsko okrevanje in 
odpornost ter nacionalne energetske in 
podnebne načrte;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 167
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bi morale biti socialne 
naložbe v svežnju za gospodarsko 
okrevanje usklajene z ambicioznimi cilji 
agende iz Porta, da bi zagotovili tudi 
ustrezno finančno podporo, in da bi morali 
posebni načrti za socialni napredek kot taki 
dopolnjevati nacionalne načrte za 
gospodarsko okrevanje in odpornost ter 
nacionalne energetske in podnebne načrte;

6. poudarja, da bi morale biti socialne 
naložbe v svežnju za gospodarsko 
okrevanje usklajene z ambicioznimi cilji 
agende iz Porta, da bi zagotovili tudi 
ustrezno finančno podporo, da bi moralo 
vsaj 30 % zneska vsakega načrta za 
okrevanje in odpornost prispevati k 
izvajanju ciljev evropskega stebra 
socialnih pravic ter doseganju ciljev 
agende iz Porta in da bi morali posebni 
načrti za socialni napredek kot taki 
dopolnjevati nacionalne načrte za 
gospodarsko okrevanje in odpornost ter 
nacionalne energetske in podnebne načrte; 
meni, da bi moralo biti v načrtih za 
socialni napredek opisano, kako se bodo 
izvajali cilji agende iz Porta in načela 
evropskega stebra socialnih pravic, obseg 
socialnih naložb, zadevna področja in 
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rezultati napredka, ki naj bi se dosegli;

Or. en

Predlog spremembe 168
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bi morale biti socialne 
naložbe v svežnju za gospodarsko 
okrevanje usklajene z ambicioznimi cilji 
agende iz Porta, da bi zagotovili tudi 
ustrezno finančno podporo, in da bi morali 
posebni načrti za socialni napredek kot taki 
dopolnjevati nacionalne načrte za 
gospodarsko okrevanje in odpornost ter 
nacionalne energetske in podnebne načrte;

6. poudarja, da bi morale biti socialne 
naložbe v svežnju za gospodarsko 
okrevanje usklajene z ambicioznimi cilji 
agende iz Porta, da bi zagotovili tudi 
ustrezno finančno podporo, in da bi morali 
posebni načrti za socialni napredek kot taki 
dopolnjevati nacionalne načrte za 
gospodarsko okrevanje in odpornost ter 
nacionalne energetske in podnebne načrte; 
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
se finančna podpora pregledno in 
odgovorno usmerja tja, kjer je najbolj in 
najnujneje potrebna za ublažitev socialnih 
posledic krize na lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 169
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bi morale biti socialne 
naložbe v svežnju za gospodarsko 
okrevanje usklajene z ambicioznimi cilji 
agende iz Porta, da bi zagotovili tudi 
ustrezno finančno podporo, in da bi 
morali posebni načrti za socialni 
napredek kot taki dopolnjevati nacionalne 
načrte za gospodarsko okrevanje in 

6. poudarja, da bi morale biti socialne 
naložbe v svežnjih držav članic za 
okrevanje zadostne in zagotavljati 
ustrezno zaščito vsem državljanom;
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odpornost ter nacionalne energetske in 
podnebne načrte;

Or. en

Predlog spremembe 170
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bi morale biti socialne 
naložbe v svežnju za gospodarsko 
okrevanje usklajene z ambicioznimi cilji 
agende iz Porta, da bi zagotovili tudi 
ustrezno finančno podporo, in da bi 
morali posebni načrti za socialni 
napredek kot taki dopolnjevati nacionalne 
načrte za gospodarsko okrevanje in 
odpornost ter nacionalne energetske in 
podnebne načrte;

6. poudarja, da so socialne naložbe v 
državah članicah bistvene za 
zagotavljanje, da imajo države članice 
vzpostavljene ustrezne sisteme za 
zagotavljanje visokokakovostnih socialnih 
storitev svojim državljanom, zlasti na 
področju izobraževanja, pokojnin in 
zdravja;

Or. en

Predlog spremembe 171
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da bi morale biti socialne 
naložbe v svežnju za gospodarsko 
okrevanje usklajene z ambicioznimi cilji 
agende iz Porta, da bi zagotovili tudi 
ustrezno finančno podporo, in da bi morali 
posebni načrti za socialni napredek kot taki 
dopolnjevati nacionalne načrte za 
gospodarsko okrevanje in odpornost ter 
nacionalne energetske in podnebne 
načrte;

6. poudarja, da bi morale biti socialne 
naložbe v svežnju za gospodarsko 
okrevanje usklajene z ambicioznimi cilji 
agende iz Porta, da bi zagotovili tudi 
ustrezno finančno podporo, in da bi morali 
posebni načrti za socialni napredek kot taki 
dopolnjevati nacionalne načrte za 
gospodarsko okrevanje in odpornost;
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Or. en

Predlog spremembe 172
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo in države članice, 
naj bolje usmerjajo sredstva EU, kot so 
sredstva iz kohezijskih skladov, ter 
ublažijo fiskalna pravila in konkurenčno 
pravo za ločitev socialnih naložb od 
drugih vrst odhodkov, kar bi omogočilo 
nadaljnje naložbe v socialna in cenovno 
dostopna stanovanja;

Or. en

Predlog spremembe 173
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE); 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe stalnega posebnega instrumenta v 
zvezi s tem; poudarja, da podjetja, ki 
prejemajo javnofinančno pomoč, ne smejo 
odpuščati delavcev, zmanjševati plač ter 
pravic in zaščite delavcev ali izplačevati 
bonuse vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem;

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE);

Or. en
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Predlog spremembe 174
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE); 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe stalnega posebnega instrumenta v 
zvezi s tem; poudarja, da podjetja, ki 
prejemajo javnofinančno pomoč, ne smejo 
odpuščati delavcev, zmanjševati plač ter 
pravic in zaščite delavcev ali izplačevati 
bonuse vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem;

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE);

Or. en

Predlog spremembe 175
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE); 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe stalnega posebnega instrumenta v 
zvezi s tem; poudarja, da podjetja, ki 
prejemajo javnofinančno pomoč, ne smejo 
odpuščati delavcev, zmanjševati plač ter 
pravic in zaščite delavcev ali izplačevati 
bonuse vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem;

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE);

Or. en
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Predlog spremembe 176
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE); 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe stalnega posebnega instrumenta v 
zvezi s tem; poudarja, da podjetja, ki 
prejemajo javnofinančno pomoč, ne smejo 
odpuščati delavcev, zmanjševati plač ter 
pravic in zaščite delavcev ali izplačevati 
bonuse vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem;

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE); 
poudarja, da podjetja, ki prejemajo 
javnofinančno pomoč, ne smejo odpuščati 
delavcev, zmanjševati plač ter pravic in 
zaščite delavcev ali izplačevati bonuse 
vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem; poudarja, kako pomembno 
je, da se delavci na začasnem čakanju na 
delo strokovno in poklicno usposabljajo 
ter izobražujejo; poziva države članice in 
socialne partnerje, naj programe 
začasnega čakanja na delo dopolnijo z 
izobraževanjem in poklicnim 
usposabljanjem;

Or. en

Predlog spremembe 177
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE); 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe stalnega posebnega instrumenta v 
zvezi s tem; poudarja, da podjetja, ki 
prejemajo javnofinančno pomoč, ne smejo 
odpuščati delavcev, zmanjševati plač ter 

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE); 
poziva Komisijo, naj podrobno oceni 
delovanje tega začasnega instrumenta in 
sporoči rezultate Evropskemu 
parlamentu; poudarja, da podjetja, ki 
prejemajo javnofinančno pomoč, ne smejo 
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pravic in zaščite delavcev ali izplačevati 
bonuse vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem;

odpuščati delavcev, zmanjševati plač ter 
pravic in zaščite delavcev ali izplačevati 
bonuse vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem;

Or. en

Predlog spremembe 178
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstandinos Arvanitis (Konstandinos Arvanitis 
(Konstantinos Arvanitis))

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE); 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe stalnega posebnega instrumenta v 
zvezi s tem; poudarja, da podjetja, ki 
prejemajo javnofinančno pomoč, ne smejo 
odpuščati delavcev, zmanjševati plač ter 
pravic in zaščite delavcev ali izplačevati 
bonuse vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem;

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE); 
poudarja, da podjetja, ki prejemajo 
javnofinančno pomoč, ne smejo odpuščati 
delavcev, zmanjševati plač ter pravic in 
zaščite delavcev ali izplačevati bonuse 
vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem; poleg tega poziva Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo, da bodo 
finančno podporo prejela le podjetja, ki 
niso registrirana v davčnih oazah, 
spoštujejo sindikate in upoštevajo veljavne 
kolektivne pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 179
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 

7. poudarja, da mora biti na novo 
vzpostavljeni instrument za začasno 
podporo zmanjševanju tveganj za 
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izrednih razmerah (instrument SURE); 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe stalnega posebnega instrumenta v 
zvezi s tem; poudarja, da podjetja, ki 
prejemajo javnofinančno pomoč, ne smejo 
odpuščati delavcev, zmanjševati plač ter 
pravic in zaščite delavcev ali izplačevati 
bonuse vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem;

brezposelnost v izrednih razmerah 
(instrument SURE) začasen; poziva države 
članice prejemnice, naj sredstva iz tega 
instrumenta uporabijo za nadgradnjo 
znanj in spretnosti ljudi, ki jim grozi 
brezposelnost, da se bodo lahko 
preusmerili v bolj vzdržne sektorje;

Or. en

Predlog spremembe 180
Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE); 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe stalnega posebnega instrumenta v 
zvezi s tem; poudarja, da podjetja, ki 
prejemajo javnofinančno pomoč, ne smejo 
odpuščati delavcev, zmanjševati plač ter 
pravic in zaščite delavcev ali izplačevati 
bonuse vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem;

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE); 
poudarja, da podjetja, ki prejemajo 
javnofinančno pomoč, ne smejo odpuščati 
delavcev, zmanjševati plač ter pravic in 
zaščite delavcev ali izplačevati bonuse 
vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem;

Or. en

Predlog spremembe 181
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
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zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE); 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe stalnega posebnega instrumenta v 
zvezi s tem; poudarja, da podjetja, ki 
prejemajo javnofinančno pomoč, ne smejo 
odpuščati delavcev, zmanjševati plač ter 
pravic in zaščite delavcev ali izplačevati 
bonuse vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem;

zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE); 
poziva Komisijo, naj podrobno oceni 
morebitno uvedbo stalnega posebnega 
instrumenta v zvezi s tem; poudarja, da 
podjetja, ki prejemajo javnofinančno 
pomoč, ne smejo odpuščati delavcev, 
zmanjševati plač ter pravic in zaščite 
delavcev ali izplačevati bonuse vodstvenim 
delavcem ali dividende delničarjem;

Or. en

Predlog spremembe 182
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja vzpostavitev instrumenta 
za začasno podporo zmanjševanju tveganj 
za brezposelnost v izrednih razmerah 
(instrument SURE); poziva Komisijo, naj 
preuči možnost uvedbe stalnega 
posebnega instrumenta v zvezi s tem; 
poudarja, da podjetja, ki prejemajo 
javnofinančno pomoč, ne smejo odpuščati 
delavcev, zmanjševati plač ter pravic in 
zaščite delavcev ali izplačevati bonuse 
vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem;

7. je seznanjen z vzpostavitvijo 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE); 
opozarja, da se finančna sredstva v okviru 
te sheme zagotavljajo z dolgom, ki ga 
bodo odplačevale prihodnje generacije; 
poudarja, da podjetja, ki prejemajo 
javnofinančno pomoč, ne smejo odpuščati 
delavcev, zmanjševati plač ter pravic in 
zaščite delavcev ali izplačevati bonuse 
vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem;

Or. en

Predlog spremembe 183
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe
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7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE); 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe stalnega posebnega instrumenta v 
zvezi s tem; poudarja, da podjetja, ki 
prejemajo javnofinančno pomoč, ne smejo 
odpuščati delavcev, zmanjševati plač ter 
pravic in zaščite delavcev ali izplačevati 
bonuse vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem;

7. želi spomniti, da so sheme 
skrajšanega delovnega časa učinkovito 
orodje za zaščito delovnih mest med 
gospodarsko krizo; pozdravlja 
vzpostavitev instrumenta za začasno 
podporo zmanjševanju tveganj za 
brezposelnost v izrednih razmerah 
(instrument SURE) kot nujni ukrep za 
podpiranje shem skrajšanega delovnega 
časa držav članic med krizo zaradi covida-
19; poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe stalnega posebnega instrumenta v 
zvezi s tem; poudarja, da podjetja, ki 
prejemajo javnofinančno pomoč, ne smejo 
odpuščati delavcev, zmanjševati plač ter 
pravic in zaščite delavcev ali izplačevati 
bonuse vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem;

Or. en

Predlog spremembe 184
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE); 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe stalnega posebnega instrumenta v 
zvezi s tem; poudarja, da podjetja, ki 
prejemajo javnofinančno pomoč, ne smejo 
odpuščati delavcev, zmanjševati plač ter 
pravic in zaščite delavcev ali izplačevati 
bonuse vodstvenim delavcem ali dividende 
delničarjem;

7. pozdravlja vzpostavitev 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE) in 
poudarja, da je to ključni instrument za 
podpiranje nacionalnih shem skrajšanega 
delovnega časa, ki omogoča zaščito 
delovnih mest ter znanj in spretnosti ter 
ohranitev večjega dela plač in dohodkov; 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe stalnega posebnega instrumenta v 
zvezi s tem; poudarja, da podjetja, ki 
prejemajo javnofinančno pomoč, ne smejo 
odpuščati delavcev, zmanjševati plač ter 
pravic in zaščite delavcev ali izplačevati 
bonuse vodstvenim delavcem ali dividende 
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delničarjem;

Or. en

Predlog spremembe 185
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 186
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 187
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 188
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 189
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 190
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 191
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 192
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU;

8. zavrača predlog o sistemu 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU, saj pomeni nadaljnji korak k 
transferni uniji; meni, da s tem sistemom 
ne bi rešili trajnih strukturnih težav 
nacionalnih in regionalnih trgov dela; 
poziva države članice, naj raje dovolj 
vlagajo v politike trga dela in gospodarske 
reforme, da bi preprečile dolgotrajno 
brezposelnost;

Or. en

Predlog spremembe 193
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU;

8. pozdravlja izjavo predsednice 
Evropske komisije, da bo predstavila 
sistem pozavarovanja za primer 
brezposelnosti v EU; poziva, nas se s tem 
instrumentom zaščitijo vse vrste delavcev, 
zmanjša pritisk zaradi zunanjih pretresov 
na javne finance in zaščitijo nacionalni 
sistemi socialnih prejemkov za 
brezposelnost med krizami, ki povzročajo 
nenadno povečanje odhodkov;

Or. en

Predlog spremembe 194
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU;

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU; poziva, naj se v predlog vključijo 
države EMU z možnostjo pridružitve 
držav, ki niso članice EMU;

Or. en

Predlog spremembe 195
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU;

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU in poziva Evropsko komisijo, naj čim 
prej predstavi svoj predlog;

Or. en
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Predlog spremembe 196
Nikolaj Villumsen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU;

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU za države članice, ki so uvedle skupno 
valuto;

Or. en

Predlog spremembe 197
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU;

8. pozdravlja izjavo predsednice 
Evropske komisije, da bo predstavila 
sistem pozavarovanja za primer 
brezposelnosti v EU;

Or. en

Predlog spremembe 198
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU;

8. je seznanjen z napovedjo sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU;

Or. en
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Predlog spremembe 199
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja napoved sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU;

8. je seznanjen z napovedjo sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 200
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. pozdravlja najnovejše poročilo 
Komisije o vplivu demografskih 
sprememb, v katerem je proučen vpliv 
demografskih sprememb na različne 
skupine v družbi ter na nesorazmerno 
prizadeta območja in regije v Evropi, in v 
katerem so predlagani ukrepi za 
obravnavanje teh izzivov; pozdravlja 
napoved zelene knjige o staranju in 
dolgoročnih viziji za podeželska območja; 
poziva Komisijo, naj vključi demografska 
vprašanja v politiko EU z uporabo vseh 
instrumentov, ki jih ima Unija na voljo, 
zlasti z večletnim finančnim okvirom ter 
mehanizmom za okrevanje in odpornost;

Or. en

Predlog spremembe 201
France Jamet, Dominique Bilde
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo 
številne evropske regije in njihovi 
prebivalci občutili posledice boja proti 
podnebnim spremembam in z njim 
povezanih strukturnih sprememb;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 202
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije in njihovi prebivalci 
občutili posledice boja proti podnebnim 
spremembam in z njim povezanih 
strukturnih sprememb;

9. je seznanjen z vzpostavitvijo Sklada 
za pravični prehod; obžaluje, da bo 
izvajanje evropskega zelenega dogovora 
povzročilo množično izgubo delovnih mest 
v številnim evropskih regijah in resno 
vplivalo na življenje številnih ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 203
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije in njihovi prebivalci 
občutili posledice boja proti podnebnim 
spremembam in z njim povezanih 
strukturnih sprememb;

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da podnebne 
spremembe resno vplivajo na številne 
evropske regije in njihove prebivalce ter 
da morajo potrebne strukturne 
spremembe učinkovito obravnavati vse 
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gospodarske in socialne izzive za socialno 
pravičen prehod na z viri zelo gospodarno 
in energijsko učinkovito, podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo, ki v 
celoti temelji na obnovljivih virih energije, 
da se dosežejo neto ničelne emisije 
toplogrednih plinov do leta 2040;

Or. en

Predlog spremembe 204
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije in njihovi prebivalci 
občutili posledice boja proti podnebnim 
spremembam in z njim povezanih 
strukturnih sprememb;

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; poudarja, da je široka 
družbena sprejemljivost ukrepov za 
varstvo okolja in podnebnih ukrepov 
bistvena za njihovo učinkovito izvajanje; 
poziva države članice, naj učinkovito 
vključijo delavce ter regionalne in lokalne 
organe v pripravo načrtov za pravični 
prehod; opozarja, da številne evropske 
regije in njihovi prebivalci že občutijo 
posledice boja proti podnebnim 
spremembam in z njim povezanih 
strukturnih sprememb; opozarja, da bodo 
delavci in družine, katerih preživljanje je 
bilo doslej odvisno od dela v energetsko 
intenzivnih sektorjih, potrebovali podporo 
za prehoda, pa tudi ukrepe dohodkovne 
podpore in izravnalne ukrepe, kjer je to 
ustrezno; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo, da ne bo prezrt 
noben delavec ali regija;

Or. en

Predlog spremembe 205
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
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Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije in njihovi prebivalci 
občutili posledice boja proti podnebnim 
spremembam in z njim povezanih 
strukturnih sprememb;

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije, sektorji in njihovi 
prebivalci občutili posledice boja proti 
podnebnim spremembam in z njim 
povezanih strukturnih sprememb; 
poudarja, da je ustvarjanje zelenih in 
dostojnih delovnih mest bistveno za 
doseganje vključujočega in 
uravnoteženega trga dela, ki bo spremljal 
ustrezen in pravičen prehod na z viri zelo 
gospodarno in energetsko učinkovito, 
krožno in ogljično nevtralno 
gospodarstvo, ki bo temeljilo na energiji iz 
obnovljivih virov, najpozneje do leta 2040, 
ter za zagotovitev, da nihče ne bo prezrt; 
vztraja, da je treba povišati znesek, ki ga 
je Komisija maja v svojem spremenjenem 
predlogu predvidela za Sklad za pravični 
prehod, in poudarja pomen socialne 
kohezije kot vodilnega načela za 
zagotavljanje podpore v okviru sklada;

Or. en

Predlog spremembe 206
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije in njihovi prebivalci 
občutili posledice boja proti podnebnim 
spremembam in z njim povezanih 
strukturnih sprememb;

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije in njihovi prebivalci 
občutili posledice boja proti podnebnim 
spremembam in z njim povezanih 
strukturnih sprememb; poziva, naj se 
Skladu za pravični prehod dodelijo 
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zadostna finančna sredstva za podpiranje 
regij pri prehodu in zagotovitev 
ustvarjanja novih kakovostnih delovnih 
mest; poudarja, da je Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji ključen pri 
podpiranju socialnih načrtov za delavce, 
ki jih je prizadelo prestrukturiranje, ter 
poziva Komisijo in države članice, naj se 
dogovorijo o znatno večjih proračunskih 
sredstvih za ta instrument v okviru širše 
evropske finančne podpore za pravičen 
prehod;

Or. en

Predlog spremembe 207
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije in njihovi prebivalci 
občutili posledice boja proti podnebnim 
spremembam in z njim povezanih 
strukturnih sprememb;

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije in njihovi prebivalci 
občutili posledice boja proti podnebnim 
spremembam in z njim povezanih 
strukturnih sprememb; zato opozarja na 
pomen socialne razsežnosti projektov, ki 
so upravičeni prek tega sklada, zlasti 
tistih, ki so povezani z naložbami v 
socialno infrastrukturo, izpopolnjevanje, 
preusposabljanje in usposabljanje 
delavcev ter s pomočjo iskalcem zaposlitve 
pri iskanju zaposlitve; opozarja tudi, da je 
pomembno, da so upravičeni projekti 
skladni s ciljem podnebne nevtralnosti za 
leto 2050, njegovimi vmesnimi koraki do 
leta 2030 in evropskim stebrom socialnih 
pravic;

Or. en
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Predlog spremembe 208
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije in njihovi prebivalci 
občutili posledice boja proti podnebnim 
spremembam in z njim povezanih 
strukturnih sprememb;

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije in njihovi prebivalci 
občutili posledice boja proti podnebnim 
spremembam in z njim povezanih 
strukturnih sprememb; poziva Komisijo in 
države članice, naj uporabijo Sklad za 
pravični prehod za podpiranje lokalnih 
skupnosti na prizadetih ozemljih, da 
pomagajo pri izpopolnjevanju in 
preusposabljanju, da se vsem osebam v 
ranljivih sektorjih omogoči, da se 
prekvalificirajo ter razvijajo nova znanja 
in spretnosti in tako ostanejo dejavne na 
trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 209
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije in njihovi prebivalci 
občutili posledice boja proti podnebnim 
spremembam in z njim povezanih 
strukturnih sprememb;

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije in njihovi prebivalci 
občutili posledice boja proti podnebnim 
spremembam in z njim povezanih 
strukturnih sprememb; poudarja, da je 
Sklad za pravični prehod namenjen zlasti 
delavcem v panogah, ki so izpostavljene 
največjemu tveganju zaprtja industrijskih 
obratov – za te delavce je treba zagotoviti 
usposabljanje, prekvalifikacijo in ukrepe, 
namenjene boju proti energijski revščini;
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Or. en

Predlog spremembe 210
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije in njihovi prebivalci 
občutili posledice boja proti podnebnim 
spremembam in z njim povezanih 
strukturnih sprememb;

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije in njihovi prebivalci 
občutili posledice boja proti podnebnim 
spremembam in z njim povezanih 
strukturnih sprememb, ter poziva k 
trajnostni in ambiciozni uporabi sredstev, 
ki so na voljo za podpiranje 
najranljivejših regij in regij, ki najbolj 
zaostajajo v razvoju, z uporabo prehodnih 
ukrepov, kjer so potrebni;

Or. en

Predlog spremembe 211
Romana Tomc

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije in njihovi prebivalci 
občutili posledice boja proti podnebnim 
spremembam in z njim povezanih 
strukturnih sprememb;

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije in njihovi prebivalci, zlasti 
tisti z nižjimi dohodki, občutili posledice 
boja proti podnebnim spremembam in z 
njim povezanih strukturnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 212
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstandinos 
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Arvanitis (Konstantinos Arvanitis))

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije in njihovi prebivalci 
občutili posledice boja proti podnebnim 
spremembam in z njim povezanih 
strukturnih sprememb;

9. pozdravlja vzpostavitev Sklada za 
pravični prehod; opozarja, da bodo številne 
evropske regije, sektorji in njihovi 
prebivalci ter delavci občutili posledice 
boja proti podnebnim spremembam in z 
njim povezanih strukturnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 213
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. meni, da bi morali zeleni prehod v 
Uniji spremljati proces ponovne 
industrializacije, posodobitev njene 
industrijske baze, krepitev notranjega trga 
ter oblikovanje konkurenčnega okvira za 
industrijo, da bi se okrepili njena 
odpornost in strateška avtonomija; meni, 
da je treba pri prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo obravnavati težave in izzive 
za posamezne panoge, kot so cene 
energije, razpoložljive tehnologije za 
zmanjšanje emisij in omogočitvene 
digitalne tehnologije; spodbuja države 
članice, naj za te cilje črpajo razpoložljiva 
sredstva EU (na primer iz Sklada za 
pravični prehod in mehanizma za 
okrevanje in odpornost); meni, da bi 
morali biti dovoljeni posebni zaščitni 
ukrepi za zaščito delovnih mest in 
preprečevanje zaprtja industrijskih 
obratov v regijah, ki so najbolj prizadete 
zaradi staranja in zmanjševanja števila 
prebivalstva; spodbuja vse strani, naj 
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nadaljujejo pogajanja za rešitev tovarne 
aluminija v Lugu (Španija) in delovnih 
mest v njej;

Or. en

Predlog spremembe 214
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. opozarja, da se je pred pandemijo 
covida-19 več kot 100 milijonov 
Evropejcev vsakodnevno borilo z revščino 
in materialno prikrajšanostjo ter da se bo 
stanje zaradi krize še poslabšalo; priznava 
ključno vlogo vseh evropskih skladov in 
programov na socialnem področju ter še 
pomembnejšo vlogo, ki jo bosta v 
naslednjih sedmih letih imela prihodnja 
sklada ESS+ in ESPG; poudarja, da bi 
morala prizadevanja za okrevanje 
spodbujati ustvarjanje delovnih mest in 
rast ter odpornost in pravičnost naših 
družb, dopolnjevati pa bi jih morala 
močna socialna razsežnost, ki bi 
obravnavala socialne in ekonomske 
neenakosti ter potrebe tistih, ki jih je kriza 
najbolj prizadela, zlasti ranljivih in 
prikrajšanih skupin, kot so tisti, ki živijo v 
revščini, brezposelni, starejši, mladi, 
invalidi, starši samohranilci, mobilni 
delavci in migranti;

Or. en

Predlog spremembe 215
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva, naj se spodbudita razvoj 
novih podjetij in priseljevanje družin na 
podeželskih območjih, za kar so potrebne 
naložbe v primerne dostopne poti ter 
izobraževalno in zdravstveno 
infrastrukturo, pa tudi spodbujanje 
cenovno sprejemljivih družbenih, 
kulturnih in športnih dejavnosti, ki 
prispevajo k bolj zdravi kakovosti življenja 
in so pomembne za otrokov razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 216
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je zaskrbljen, da se bo treba v 
prihodnjih letih v okviru okrevanja po 
pandemiji covida-19 nujno soočiti z 
revščino otrok; poudarja, da bi morale 
države članice vsaj 5 % sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada (ESS+) v 
okviru deljenega upravljanja nameniti 
podpori dejavnosti v sklopu evropskega 
jamstva za otroke; vztraja, da je treba v 
okviru ESS+ oblikovati ločeno 
proračunsko vrstico za evropsko jamstvo 
za otroke v višini 20 milijard EUR;

10. je zaskrbljen, da se bo treba v 
prihodnjih letih v okviru okrevanja po 
pandemiji covida-19 nujno soočiti z 
revščino otrok;

Or. en

Predlog spremembe 217
Guido Reil, France Jamet, Nicolaus Fest, Dominique Bilde

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je zaskrbljen, da se bo treba v 
prihodnjih letih v okviru okrevanja po 
pandemiji covida-19 nujno soočiti z 
revščino otrok; poudarja, da bi morale 
države članice vsaj 5 % sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada (ESS+) v 
okviru deljenega upravljanja nameniti 
podpori dejavnosti v sklopu evropskega 
jamstva za otroke; vztraja, da je treba v 
okviru ESS+ oblikovati ločeno 
proračunsko vrstico za evropsko jamstvo 
za otroke v višini 20 milijard EUR;

10. je zaskrbljen, da bo v prihodnjih 
letih v okviru okrevanja po pandemiji 
covida-19 revščina otrok postala 
neizogibna, in poziva države članice, naj 
se prednostno borijo proti revščini otrok z 
uporabo obstoječih sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 218
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je zaskrbljen, da se bo treba v 
prihodnjih letih v okviru okrevanja po 
pandemiji covida-19 nujno soočiti z 
revščino otrok; poudarja, da bi morale 
države članice vsaj 5 % sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada (ESS+) v 
okviru deljenega upravljanja nameniti 
podpori dejavnosti v sklopu evropskega 
jamstva za otroke; vztraja, da je treba v 
okviru ESS+ oblikovati ločeno 
proračunsko vrstico za evropsko jamstvo 
za otroke v višini 20 milijard EUR;

10. je zaskrbljen, da se bo treba v 
prihodnjih letih v okviru okrevanja po 
pandemiji covida-19 nujno soočiti z 
revščino otrok; poudarja, da bi morale 
države članice vsaj 5 % sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada (ESS+) v 
okviru deljenega upravljanja nameniti 
podpori dejavnosti v sklopu evropskega 
jamstva za otroke; vztraja, da je treba v 
okviru ESS+ oblikovati ločeno 
proračunsko vrstico za evropsko jamstvo 
za otroke;

Or. en

Predlog spremembe 219
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je zaskrbljen, da se bo treba v 
prihodnjih letih v okviru okrevanja po 
pandemiji covida-19 nujno soočiti z 
revščino otrok; poudarja, da bi morale 
države članice vsaj 5 % sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada (ESS+) v 
okviru deljenega upravljanja nameniti 
podpori dejavnosti v sklopu evropskega 
jamstva za otroke; vztraja, da je treba v 
okviru ESS+ oblikovati ločeno 
proračunsko vrstico za evropsko jamstvo 
za otroke v višini 20 milijard EUR;

10. je zaskrbljen, da se bo treba v 
prihodnjih letih v okviru okrevanja po 
pandemiji covida-19 nujno soočiti z 
revščino otrok; poudarja, da bi morale 
države članice vsaj 5 % sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada (ESS+) v 
okviru deljenega upravljanja nameniti 
podpori dejavnosti v sklopu evropskega 
jamstva za otroke; vztraja, da je treba v 
okviru ESS+ oblikovati ločeno 
proračunsko vrstico za evropsko jamstvo 
za otroke v višini 20 milijard EUR in jo 
dopolniti s celovito strategijo za boj proti 
revščini, vključno z ukrepi za 
zagotavljanje cenovno dostopnih 
stanovanj in boj proti brezdomstvu; 
opozarja, da mora vsaka strategija za 
izkoreninjenje revščine otrok upoštevati 
razmere samohranilstva, saj 
enostarševska gospodinjstva spadajo med 
ranljive skupine v družbi;

Or. en

Predlog spremembe 220
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je zaskrbljen, da se bo treba v 
prihodnjih letih v okviru okrevanja po 
pandemiji covida-19 nujno soočiti z 
revščino otrok; poudarja, da bi morale 
države članice vsaj 5 % sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada (ESS+) v 
okviru deljenega upravljanja nameniti 
podpori dejavnosti v sklopu evropskega 
jamstva za otroke; vztraja, da je treba v 

10. je zaskrbljen, da se bo treba v 
prihodnjih letih v okviru okrevanja po 
pandemiji covida-19 nujno soočiti z 
revščino, vključno z revščino otrok; 
poudarja, da bi morale države članice vsaj 
5 % sredstev iz Evropskega socialnega 
sklada (ESS+) v okviru deljenega 
upravljanja nameniti podpori dejavnosti v 
sklopu evropskega jamstva za otroke; 
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okviru ESS+ oblikovati ločeno 
proračunsko vrstico za evropsko jamstvo 
za otroke v višini 20 milijard EUR;

vztraja, da je treba v okviru ESS+ 
oblikovati ločeno proračunsko vrstico za 
evropsko jamstvo za otroke v višini 20 
milijard EUR; poleg tega poudarja, da bi 
morale države članice vsaj 3 % sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada plus 
(ESS+) v okviru deljenega upravljanja 
nameniti boju proti pomanjkanju hrane in 
materialni prikrajšanosti ter podpori 
socialnemu vključevanju najbolj 
zapostavljenih;

Or. en

Predlog spremembe 221
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je zaskrbljen, da se bo treba v 
prihodnjih letih v okviru okrevanja po 
pandemiji covida-19 nujno soočiti z 
revščino otrok; poudarja, da bi morale 
države članice vsaj 5 % sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada (ESS+) v 
okviru deljenega upravljanja nameniti 
podpori dejavnosti v sklopu evropskega 
jamstva za otroke; vztraja, da je treba v 
okviru ESS+ oblikovati ločeno 
proračunsko vrstico za evropsko jamstvo 
za otroke v višini 20 milijard EUR;

10. je zaskrbljen, da se bo treba v 
prihodnjih letih v okviru okrevanja po 
pandemiji covida-19 nujno soočiti z 
revščino otrok; poudarja, da bi morale 
države članice vsaj 5 % sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada (ESS+) v 
okviru deljenega upravljanja nameniti 
podpori dejavnosti v sklopu evropskega 
jamstva za otroke; vztraja, da je treba v 
okviru ESS+ oblikovati ločeno 
proračunsko vrstico za evropsko jamstvo 
za otroke v višini 20 milijard EUR in jo 
dopolniti s celovito strategijo za boj proti 
revščini, vključno z ukrepi za 
zagotavljanje cenovno dostopnih 
stanovanj in boj proti brezdomstvu;

Or. en

Predlog spremembe 222
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 10 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

opozarja na večjo potrebo po 
javnofinančnih odhodkih za 
preprečevanje in ublažitev socialnih 
posledic pandemije covida-19; je 
zaskrbljen zaradi visokih zneskov davčnih 
prihodkov, ki so izpadli zaradi obsežnega 
izogibanja davkom; poziva Svet, naj 
pospeši pogajanja o zakonodaji v zvezi z 
javnim poročanjem po državah in skupni 
konsolidirani osnovi za davek od 
dohodkov pravnih oseb ter pregleda 
merila Skupine za kodeks ravnanja pri 
obdavčitvi podjetij in merila za seznam 
EU z nekooperativnimi jurisdikcijami; 

Or. en

Predlog spremembe 223
France Jamet, Dominique Bilde

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. v zvezi s tem pozdravlja načrte 
Komisije za okrepitev evropskega jamstva 
za mlade;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 224
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. v zvezi s tem pozdravlja načrte 11. obžaluje, da je stopnja 
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Komisije za okrepitev evropskega jamstva 
za mlade;

brezposelnosti mladih v več državah 
članicah še vedno zelo visoka; želi 
Komisijo opomniti na načelo 
subsidiarnosti v zvezi z brezposelnostjo 
mladih, saj se je proti temu pojavu 
mogoče bolje boriti na ravni držav članic, 
ki upoštevajo potrebe nacionalnega ter 
regionalnih in lokalnih trgov dela;

Or. en

Predlog spremembe 225
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. v zvezi s tem pozdravlja načrte 
Komisije za okrepitev evropskega jamstva 
za mlade;

11. poudarja, da je zaradi krize zaradi 
covida-19 že veliko ljudi ostalo brez 
zaposlitve, zlasti mladi, ki se pogosteje 
znajdejo v prekarnih oblikah zaposlitve; v 
zvezi s tem pozdravlja načrte Komisije za 
okrepitev evropskega jamstva za mlade; 
poudarja, da morajo države članice še 
naprej dovolj sredstev iz ESS+ vlagati v 
ukrepe za zagotavljanje podpore pri 
zaposlovanju mladih, in sicer vsaj 15 % 
sredstev iz ESS+ nameniti ciljno 
usmerjenim ukrepom in strukturnim 
reformam za zagotavljanje podpore pri 
kakovostnih zaposlitvah mladih;

Or. en

Predlog spremembe 226
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. v zvezi s tem pozdravlja načrte 
Komisije za okrepitev evropskega jamstva 
za mlade;

11. v zvezi s tem pozdravlja načrte 
Komisije za okrepitev evropskega jamstva 
za mlade; opozarja na potrebo po 
zavezujočem, učinkovitejšem in 
vključujočem jamstvu za mlade, ki bo 
zagotavljalo plačano pripravništvo, 
vajeništvo ali praktično usposabljanje za 
vse skupine ljudi, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, znotraj 
jasnega okvira meril kakovosti, ki ureja 
jamstvo za mlade; poziva Komisijo, naj 
predloži pravni okvir za učinkovito in 
izvršljivo prepoved neplačanega 
praktičnega usposabljanja, pripravništva 
in vajeništva;

Or. en

Predlog spremembe 227
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. v zvezi s tem pozdravlja načrte 
Komisije za okrepitev evropskega jamstva 
za mlade;

11. v zvezi s tem pozdravlja načrte 
Komisije za okrepitev evropskega jamstva 
za mlade; meni, da je treba sprejeti trdna 
zavezujoča merila kakovosti in minimalne 
standarde za zagotovitev učinkovitejšega 
izvajanja okrepljenega jamstva za mlade; 
poudarja, da mora okrepljeno jamstvo za 
mlade v razumnem času zagotoviti 
kakovostna in stalna delovna mesta za 
mlade, ki so vključeni vanj;

Or. en

Predlog spremembe 228
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. v zvezi s tem pozdravlja načrte 
Komisije za okrepitev evropskega jamstva 
za mlade;

11. v zvezi s tem pozdravlja načrte 
Komisije za okrepitev evropskega jamstva 
za mlade; poziva države članice in 
Komisijo, naj na prvo mesto postavijo boj 
proti brezposelnosti mladih in v celoti 
izkoristijo temu namenjene finančne 
instrumente, programe EU, kot je 
Erasmus+, in ustrezno prilagojene 
ukrepe, s katerimi bodo zmanjšale 
brezposelnost mladih in spodbujale 
njihovo zaposljivost;

Or. en

Predlog spremembe 229
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja ključno vlogo 
Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji, ki je instrument evropske 
solidarnosti, pri podpiranju razseljenih 
delavcev, ki so izgubili zaposlitev zaradi 
prehoda na podnebno nevtralno in 
digitalno gospodarstvo, v procesu 
njihovega prekvalificiranja, usposabljanja 
in ponovnega vključevanja na trg dela; 
poudarja, da se je Komisija zavezala, da 
bo uporabila ESPG v odziv na posledice 
krize zaradi covida-19 na socialni in 
gospodarski ravni, ter ugotavlja, da bo 
razširitev področja uporabe ESPG na 
digitalni in zeleni prehod zahtevala 
zadostno financiranje v prihodnjih letih; 
poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo sredstva iz tega sklada za 
pomoč razseljenim delavcem pri teh 
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prehodih;

Or. en

Predlog spremembe 230
Guido Reil, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morala močna 
socialna agenda za trajnostni razvoj 
vsebovati gospodarske, socialne in 
okoljske kazalnike blaginje ter zajemati 
naslednja področja: dostojno delo, 
socialna pravičnost in enake možnosti, 
vzdržni sistemi socialnega varstva in 
pravična mobilnost;

12. spodbuja države članice k 
doseganju socialnega napredka na 
naslednjih področjih: dostojno delo, 
socialna pravičnost in enake možnosti, 
vzdržni sistemi socialnega varstva in 
pravična mobilnost;

Or. en

Predlog spremembe 231
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morala močna socialna 
agenda za trajnostni razvoj vsebovati 
gospodarske, socialne in okoljske 
kazalnike blaginje ter zajemati naslednja 
področja: dostojno delo, socialna 
pravičnost in enake možnosti, vzdržni 
sistemi socialnega varstva in pravična 
mobilnost;

12. meni, da bi morala močna socialna 
agenda za trajnostni razvoj vsebovati 
gospodarske, socialne in okoljske 
kazalnike blaginje ter zajemati naslednja 
področja: dostojno delo, socialna 
pravičnost in enake možnosti, vzdržni 
sistemi socialnega varstva in pravična 
mobilnost; meni, da bi morala ta nova 
agenda za doseganje vidnejših rezultatov 
združevati kvantitativne in kvalitativne 
cilje ter biti osnovana na pristopu, ki 
temelji na pravicah;

Or. en
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Predlog spremembe 232
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morala močna socialna 
agenda za trajnostni razvoj vsebovati 
gospodarske, socialne in okoljske 
kazalnike blaginje ter zajemati naslednja 
področja: dostojno delo, socialna 
pravičnost in enake možnosti, vzdržni 
sistemi socialnega varstva in pravična 
mobilnost;

12. meni, da bi morala močna socialna 
agenda za trajnostni razvoj vsebovati 
gospodarske, socialne in okoljske 
kazalnike blaginje ter zajemati naslednja 
področja: dostojno delo, socialna 
pravičnost in enake možnosti, vzdržni 
sistemi socialnega varstva, dostop do 
osnovnih socialnih storitev in storitev 
oskrbe, vključno z otroškim varstvom, 
izobraževanjem, zdravstvenim varstvom in 
stanovanji, ter pravična mobilnost;

Or. en

Predlog spremembe 233
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morala močna socialna 
agenda za trajnostni razvoj vsebovati 
gospodarske, socialne in okoljske 
kazalnike blaginje ter zajemati naslednja 
področja: dostojno delo, socialna 
pravičnost in enake možnosti, vzdržni 
sistemi socialnega varstva in pravična 
mobilnost;

12. meni, da bi morala močna socialna 
agenda za trajnostni razvoj vsebovati 
gospodarske, socialne in okoljske 
kazalnike blaginje ter zajemati naslednja 
področja: dostojno delo, socialna 
pravičnost in enake možnosti, vzdržni 
sistemi socialnega varstva za 
izkoreninjenje revščine in pravična 
mobilnost;

Or. en
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Predlog spremembe 234
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo in države članice, 
naj uporabijo mehanizem za okrevanje in 
odpornost za naložbe v socialno in 
zdravstveno infrastrukturo ter socialne in 
zdravstvene storitve na lokalni ravni za 
okrepitev odpornosti, zlasti v sektorju 
oskrbe, vključno z zdravstvenim varstvom, 
otroškim varstvom, oskrbo starejših in 
socialnim varstvom, in povečanje podpore 
za ukrepe dejavnega vključevanja za boj 
proti revščini otrok, revščini zaposlenih in 
digitalnemu razkoraku ter preprečevanje 
nadaljnjega povečevanja revščine in 
neenakosti kot posledice krize zaradi 
covida-19;

Or. en

Predlog spremembe 235
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj predlaga 
predhodni pregled konkurenčnosti za vse 
nove predloge;

Or. en

Predlog spremembe 236
Radan Kanev

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

12b. poziva Komisijo in države članice, 
naj dejavno preprečujejo digitalni 
razkorak pri dostopu do javnih storitev, ki 
so bile med pandemijo covida-19 v 
velikem obsegu digitalizirane, tako da se 
zagotovi finančna podpora EU za socialne 
inovacije na lokalni ravni za lažji dostop 
do javnih storitev, vključno s krepitvijo 
zmogljivosti ter nadgradnjo inovativnih 
pobud „od spodaj navzgor“ za e-
vključenost in podatkovno pismenost, da 
bi se vsem državljanom zagotovil dostop 
do visokokakovostnih in uporabniku 
prijaznih storitev splošnega interesa;

Or. en

Predlog spremembe 237
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 238
France Jamet, Dominique Bilde

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 239
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 240
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 

13. spodbuja države članice, naj 
zagotovijo, da bodo zaposleni prejemali 
plačo, ki jim bo omogočala dostojno 
življenje; ob tem želi spomniti, da je 
uvedba minimalne plače v izključni 
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izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

pristojnosti posamezne države članice; 
ponovno poudarja, da je konkurenčne 
plače mogoče ustrezno doseči s 
kolektivnimi pogajanji in sindikati;

Or. en

Predlog spremembe 241
Nikolaj Villumsen

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj promovirajo kolektivna pogajanja ter 
spoštujejo nacionalne modele kolektivnih 
pogajanj in nacionalne sisteme odnosov 
med delodajalci in delojemalci; jo znova 
poziva, naj izvede študijo o indeksu 
zajamčenih plač, ki bi lahko bil referenčno 
orodje za socialne partnerje;

Or. en

Predlog spremembe 242
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

13. je seznanjen z drugim krogom 
posvetovanj Komisije s socialnimi 
partnerji o okviru EU za minimalne plače; 
poziva k zagotavljanju ustrezne ravni 
minimalnih plač na podlagi kolektivnih 
pogodb ali nacionalne zakonodaje v 
skladu z nacionalnimi tradicijami; 
poudarja, da vsaka posamezna država 
članica odloča, ali bo določila raven 
minimalne plače, in da bi ta morala 
ustrezati specifičnim socialno-
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ekonomskim razmeram v tej državi 
članici; poudarja, da člen 153(5) PDEU 
izrecno izključuje plače iz pristojnosti EU; 
poziva k usklajenemu pristopu na ravni 
EU, da bi dosegli realno rast plač, 
preprečili začaran krog škodljive 
konkurence na področju stroškov dela in 
povečali navzgor usmerjeno socialno 
konvergenco za vse; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

Or. en

Predlog spremembe 243
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

13. je seznanjen z namero Komisije, 
da bo predstavila zakonodajni okvir za 
minimalne plače in kolektivna pogajanja, 
da bi odpravila revščino zaposlenih in 
promovirala kolektivna pogajanja; vztraja, 
da mora vsaka pobuda spoštovati 
avtonomijo socialnih partnerjev na 
nacionalni ravni, nacionalne kolektivne 
pogodbe in nacionalne tradicije in modele 
trga dela ter ne sme vplivati na pravico do 
pogajanj o kolektivnih pogodbah, 
njihovega sklepanja in izvrševanja v 
skladu z nacionalno zakonodajo in 
prakso; izpostavlja, da okvir ne sme 
zahtevati, da se izvajajo instrumenti, 
zaradi katerih bi kolektivne pogodbe 
postale splošno veljavne;

Or. en

Predlog spremembe 244
Ádám Kósa, Sara Skyttedal, Andrea Bocskor
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

13. poziva Komisijo, naj spoštuje 
nacionalno zakonodajo v zvezi z 
minimalnimi plačami in kolektivnimi 
pogajanji, ker je to najboljši način za 
odpravo revščine zaposlenih; jo znova 
poziva, naj izvede študijo o indeksu 
zajamčenih plač, ki bi lahko bil referenčno 
orodje;

Or. en

Predlog spremembe 245
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače v skladu z 
nacionalnimi tradicijami ter ob ustreznem 
spoštovanju avtonomije nacionalnih 
socialnih partnerjev in dobro delujočih 
modelov kolektivnih pogajanj, da bi 
odpravila revščino zaposlenih in 
promovirala kolektivna pogajanja; jo znova 
poziva, naj izvede študijo o indeksu 
zajamčenih plač, ki bi lahko bil referenčno 
orodje za socialne partnerje;

Or. en

Predlog spremembe 246
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
okvirno direktivo za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih, promovirala 
kolektivna pogajanja in zagotovila pogoje 
za navzgor usmerjeno socialno 
konvergenco; jo znova poziva, naj izvede 
študijo o indeksu zajamčenih plač, ki bi 
lahko bil referenčno orodje za socialne 
partnerje;

Or. en

Predlog spremembe 247
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
ukrepe, da bi odpravila revščino 
zaposlenih in promovirala kolektivna 
pogajanja; jo znova poziva, naj izvede 
študijo o indeksu zajamčenih plač, ki bi 
lahko bil referenčno orodje za socialne 
partnerje;

Or. en

Predlog spremembe 248
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe
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13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

13. poziva Komisijo, naj izda smernice 
in priporočila za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi zmanjšala 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

Or. en

Predlog spremembe 249
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

13. ugotavlja, da so dostojne plače 
ključni element poštenih delovnih pogojev 
in uspešnega socialnega tržnega 
gospodarstva, da bi morale plače 
delavcem omogočiti zadovoljevanje 
njihovih in družinskih potreb ter da bi 
moral vsak delavec v EU prejemati plačo, 
ki bi zagotavljala vsaj dostojen življenjski 
standard; meni, da so izboljšana 
kolektivna pogajanja najboljši način za 
spodbujanje dostojnih plač v EU; poziva 
Komisijo, naj ugotovi, kaj ovira kolektivna 
pogajanja v EU, in predstavi pravni okvir 
za minimalne plače in kolektivna 
pogajanja, da bi odpravila revščino 
zaposlenih in promovirala kolektivna 
pogajanja v skladu z nacionalnimi 
tradicijami in ob ustreznem spoštovanju 
avtonomije nacionalnih socialnih 
partnerjev ter dobro delujočih modelov 
kolektivnih pogajanj; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje, da se ocenijo življenjski 
stroški in približen dohodek, potreben za 
zadovoljitev osnovnih potreb družine za 
posamezne države članice in regije; 
vztraja, naj se zakonsko določene 
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minimalne plače določijo na ravni, ki je 
višja od praga dostojnosti, s polno 
vključenostjo socialnih partnerjev, kar bi 
prispevalo k odpravljanju revščine 
zaposlenih in vsakemu delavcu zagotovilo 
dohodek nad pragom revščine, pri čemer 
se upoštevajo različni življenjski stroški v 
državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 250
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
direktivo o minimalnih plačah in 
kolektivnih pogajanjih, da bi odpravila 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

Or. en

Predlog spremembe 251
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih, zmanjšala socialne 
neenakosti in promovirala kolektivna 
pogajanja, vključno s prožnimi sektorskimi 
sporazumi in ureditvami v posameznih 
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socialne partnerje; podjetjih; jo znova poziva, naj izvede 
študijo o indeksu zajamčenih plač, ki bi 
lahko bil referenčno orodje za socialne 
partnerje;

Or. en

Predlog spremembe 252
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, da bi odpravila 
revščino zaposlenih in promovirala 
kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, 
ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje;

13. poziva Komisijo, naj predstavi 
delovni pravni okvir za minimalne plače in 
kolektivna pogajanja, ki bo spoštoval 
nacionalne pristojnosti in posebnosti, da 
bi odpravila revščino zaposlenih in 
promovirala kolektivna pogajanja; jo znova 
poziva, naj izvede študijo o indeksu 
zajamčenih plač, ki bi lahko bil referenčno 
orodje za socialne partnerje;

Or. en

Predlog spremembe 253
Antonius Manders

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Evropsko komisijo in 
države članice, naj okrepijo svoja 
prizadevanja za olajšanje dejavnega in 
zdravega staranja na delovnem mestu, na 
primer s spodbujanjem delitve dela med 
starimi in mladimi zaposlenimi, tudi s 
ciljem prispevati k ublažitvi pritiska 
demografskih sprememb na pokojninske 
sisteme in sisteme zdravstvenega varstva;
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Or. en

Predlog spremembe 254
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. ponovno poudarja, da pot do 
pravičnih delovnih mest in rasti vodi prek 
gospodarskega razvoja; v zvezi s tem 
ugotavlja, da mora biti regulativni okvir 
za trge dela jasen, enostaven in prožen;

Or. en

Predlog spremembe 255
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo pokritost s 
kolektivnimi pogajanji povečale na 90 % 
do leta 2030;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 256
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo pokritost s 

črtano
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kolektivnimi pogajanji povečale na 90 % 
do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 257
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo pokritost s 
kolektivnimi pogajanji povečale na 90 % 
do leta 2030;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 258
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo pokritost s 
kolektivnimi pogajanji povečale na 90 % 
do leta 2030;

14. poziva nacionalne socialne 
partnerje, naj si prizadevajo za stalno 
krepitev zmogljivosti za kolektivna 
pogajanja in visoko pokritost, ter 
Komisijo in države članice, naj podpirajo 
socialne partnerje s krepitvijo zmogljivosti 
in sodelovanjem na področju dobre 
prakse, da bi si prizadevali za povečanje 
pokritosti s kolektivnimi pogajanji na 90 % 
do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 259



PE658.882v01-00 132/153 AM\1215162SL.docx

SL

Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo pokritost s 
kolektivnimi pogajanji povečale na 90 % 
do leta 2030;

14. poziva Komisijo in države članice, 
naj podpirajo povečanje pokritosti s 
kolektivnimi pogajanji;

Or. en

Predlog spremembe 260
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo pokritost s 
kolektivnimi pogajanji povečale na 90 % 
do leta 2030;

14. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo izboljšale 
pokritost s kolektivnimi pogajanji;

Or. en

Predlog spremembe 261
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo pokritost s 
kolektivnimi pogajanji povečale na 90 % 
do leta 2030;

14. poziva Komisijo in države članice, 
naj se skupaj s socialnimi partnerji 
zavežejo, da bodo pokritost s kolektivnimi 
pogajanji v sistemih, ki združujejo 
zakonsko ureditev zaposlovanja in 
delovnih pogojev ter ureditev 
zaposlovanja in delovnih pogojev 
socialnih partnerjev, povečale na 90 % do 
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leta 2030; poudarja, da kolektivna 
pogajanja prispevajo k socialnemu 
tržnemu gospodarstvu, za katerega si 
prizadeva Lizbonska pogodba; ponovno 
poudarja, da je treba zaščititi evropske 
pogodbe, ki izrecno ščitijo avtonomijo 
socialnih partnerjev, in regulativne 
sisteme, vzpostavljene v nekaterih državah 
članicah, ter da morajo socialni partnerji 
ohraniti pristojnost za avtonomno 
urejanje, s čimer se zagotovita visoka 
raven legitimnosti in napredek pri 
vključevanju v kolektivne pogodbe; poziva 
države članice, naj odpravijo vsako 
nacionalno zakonodajo, ki ovira 
kolektivna pogajanja, tudi tako, da 
zagotovijo dostop sindikatov do delovnih 
mest za namen organizacije; poziva 
Evropsko komisijo, naj revidira evropsko 
direktivo o javnih naročilih, da bi 
vzpostavila prednostno obravnavo 
podjetij, ki spoštujejo kolektivne pogodbe; 
poudarja, da reforme v državah članicah 
ne bi smele negativno vplivati na 
kolektivna pogajanja in da je treba 
kolektivna pogajanja promovirati na 
sektorski ravni; poziva Komisijo in države 
članice, naj socialne partnerje v celoti 
vključijo v oblikovanje evropske politike, 
tudi v proces evropskega semestra; meni, 
da bi ti cilji prispevali k izkoreninjenju 
revščine zaposlenih in zagotovitvi 
pravičnih plač za evropske delavce;

Or. en

Predlog spremembe 262
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo pokritost s 
kolektivnimi pogajanji povečale na 90 % 

14. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo cilju povečanja pokritosti s 
kolektivnimi pogajanji na 90 % do leta 
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do leta 2030; 2030 ter pri tem spoštujejo avtonomijo 
socialnih partnerjev in nacionalnih 
tradicij trga dela; meni, da so močan 
socialni dialog in kolektivna pogajanja 
eno najučinkovitejših orodij za doseganje 
boljših delovnih pogojev; poziva Komisijo, 
naj ugotovi, kaj ovira socialni dialog, in 
vlaga v dolgoročno krepitev zmogljivosti 
za nacionalne in sektorske socialne 
partnerje s programi EU, kot je ESS+; 
poziva Komisijo, naj zagotovi spodbude in 
promovira dobro delujoča kolektivna 
pogajanja v državah članicah z 
vključevanjem socialnih partnerjev in ob 
upoštevanju njihove avtonomije; poziva 
socialne partnerje, naj si prizadevajo za 
stalno krepitev zmogljivosti za kolektivna 
pogajanja in visoko pokritost;

Or. en

Predlog spremembe 263
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstandinos 
Arvanitis (Konstantinos Arvanitis))

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo pokritost s 
kolektivnimi pogajanji povečale na 90 % 
do leta 2030;

14. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo pokritost s 
kolektivnimi pogajanji povečale na 90 % 
do leta 2030; v zvezi s tem meni, da bi bilo 
treba pravila o javnih naročilih revidirati, 
da bi državam članicam omogočala, da 
podjetja, ki ne spoštujejo sindikatov ali 
kolektivnih pogajanj, izključijo iz javnih 
naročil; poleg tega meni, da bi morala biti 
celotna finančna podpora EU pogojena z 
izpolnjevanjem veljavnih delovnih in 
zaposlitvenih pogojev in/ali obveznosti 
delodajalcev, ki izhajajo iz ustreznih 
kolektivnih pogajanj;

Or. en
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Predlog spremembe 264
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo pokritost s 
kolektivnimi pogajanji povečale na 90 % 
do leta 2030;

14. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo pokritost s 
kolektivnimi pogajanji povečale na 90 % 
do leta 2030 ter spodbujale prožne 
sektorske sporazume in ureditve v 
posameznih podjetjih;

Or. en

Predlog spremembe 265
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Komisijo, naj v okviru 
revizije direktive o javnih naročilih okrepi 
socialno klavzulo in izključi ponudbe 
podjetij, ki so vpletena v kazniva dejanja, 
socialni damping ali preprečevanje 
organiziranja delavcev v sindikate ali ki 
nočejo sodelovati v kolektivnih 
pogajanjih, ter s tem zagotovi, da se javni 
denar uporablja za naložbe v tiste, ki 
sodelujejo pri pravičnem prehodu, s 
ciljem promovirati kolektivna pogajanja 
in povečati sindikalno gostoto;

Or. en

Predlog spremembe 266
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Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. 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 267
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. 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 268
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. poziva Komisijo, naj pripravi ciljno 
usmerjeno revizijo konkurenčnega prava 
EU, da bi omogočila kolektivno 
oblikovanje cen za samozaposlene kot 
prekarne delavce in tako zagotovila večje 
ravnovesje v pogajalski moči in 
pravičnejši notranji trg;

Or. en

Predlog spremembe 269
Guido Reil, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva k okrepljenemu 
instrumentu jamstva za mlade, ki bo 
podpiral pobude, kot so tiste, omenjene 
zgoraj, da bi zmanjšali dolgotrajno 
brezposelnost in brezposelnost mladih za 
vsaj 50 % do leta 2030;

15. meni, da finančni instrumenti EU 
za boj proti brezposelnosti mladih niso 
učinkoviti in zagotavljajo le omejene 
rezultate; želi spomniti, da je Računsko 
sodišče v svojem posebnem poročilu št. 
3/2015 ugotovilo, da je napredek pri 
jamstvu za mlade majhen in da njegovi 
rezultati niso izpolnili prvotnih 
pričakovanj; poudarja, da je treba v vseh 
državah članicah izboljšati učinkovitost 
jamstva, preden bi zanj načrtovali več 
proračunskih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 270
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva k okrepljenemu instrumentu 15. poziva k okrepljenemu instrumentu 
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jamstva za mlade, ki bo podpiral pobude, 
kot so tiste, omenjene zgoraj, da bi 
zmanjšali dolgotrajno brezposelnost in 
brezposelnost mladih za vsaj 50 % do leta 
2030;

jamstva za mlade, ki bo podpiral pobude, 
kot so tiste, omenjene zgoraj, da bi 
zmanjšali dolgotrajno brezposelnost in 
brezposelnost mladih za stopnjo, določeno 
za vsako državo članico posebej;

Or. en

Predlog spremembe 271
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva k okrepljenemu instrumentu 
jamstva za mlade, ki bo podpiral pobude, 
kot so tiste, omenjene zgoraj, da bi 
zmanjšali dolgotrajno brezposelnost in 
brezposelnost mladih za vsaj 50 % do leta 
2030;

15. poziva k okrepljenemu instrumentu 
jamstva za mlade, ki bo podpiral pobude, 
kot so tiste, omenjene zgoraj, da bi 
zmanjšali dolgotrajno brezposelnost in 
brezposelnost mladih za vsaj 50 % do leta 
2030; meni, da je čas, da jamstvo za mlade 
postane zavezujoče za vse države članice; 
poudarja, da je treba zagotoviti 
učinkovite, kakovostne in dostopne 
sisteme izobraževanja in usposabljanja za 
okrepitev ukrepov za izpopolnjevanje in 
preusposabljanje ter za spodbujanje 
vseživljenjskega učenja, da bi lahko mladi 
razvili znanja in spretnosti, ki so potrebni 
za spoprijemanje z zelenim in digitalnim 
prehodom ter hitro spreminjajočim se 
trgom dela;

Or. en

Predlog spremembe 272
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe
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15. poziva k okrepljenemu instrumentu 
jamstva za mlade, ki bo podpiral pobude, 
kot so tiste, omenjene zgoraj, da bi 
zmanjšali dolgotrajno brezposelnost in 
brezposelnost mladih za vsaj 50 % do leta 
2030;

15. ugotavlja, da je stopnja 
brezposelnosti mladih še vedno visoka; 
poudarja pomen vključevanja mladih na 
trg dela; poziva k skupnim pobudam držav 
članic in socialnih partnerjev za 
spodbujanje zaposlovanja mladih in 
odpiranje trgov za mlade; poziva k 
okrepljenemu instrumentu jamstva za 
mlade, ki bo podpiral pobude, kot so tiste, 
omenjene zgoraj, da bi zmanjšali 
dolgotrajno brezposelnost in brezposelnost 
mladih za vsaj 50 % do leta 2030 ter 
vključili merila za ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 273
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva k okrepljenemu instrumentu 
jamstva za mlade, ki bo podpiral pobude, 
kot so tiste, omenjene zgoraj, da bi 
zmanjšali dolgotrajno brezposelnost in 
brezposelnost mladih za vsaj 50 % do leta 
2030;

15. je zelo zaskrbljen zaradi visoke 
stopnje brezposelnosti mladih v več 
državah članicah in nestabilnosti pogodb 
o zaposlitvi mladih delavcev, zlasti v 
sektorjih, ki so močno prizadeti zaradi 
covida-19, kot sta turizem in gostinstvo; 
poziva k okrepljenemu instrumentu 
jamstva za mlade, ki bo podpiral pobude, 
kot so tiste, omenjene zgoraj, da bi 
zmanjšali dolgotrajno brezposelnost in 
brezposelnost mladih za vsaj 50 % do leta 
2030;

Or. en

Predlog spremembe 274
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva k okrepljenemu instrumentu 
jamstva za mlade, ki bo podpiral pobude, 
kot so tiste, omenjene zgoraj, da bi 
zmanjšali dolgotrajno brezposelnost in 
brezposelnost mladih za vsaj 50 % do leta 
2030;

15. poziva k okrepljenemu instrumentu 
jamstva za mlade, ki bo podpiral pobude, 
kot so tiste, omenjene zgoraj, da bi 
zmanjšali dolgotrajno brezposelnost in 
brezposelnost mladih za vsaj 50 % do leta 
2030 ter zagotovili, da bo instrument 
vključujoč, s sprejetjem ukrepov za 
dejavno ozaveščanje, namenjenih mladim, 
ki so dolgotrajno brezposelni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, in mladim, 
ki prihajajo iz prikrajšanega socialno-
ekonomskega okolja, kot so mladi invalidi 
in mladi Romi;

Or. en

Predlog spremembe 275
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva k okrepljenemu instrumentu 
jamstva za mlade, ki bo podpiral pobude, 
kot so tiste, omenjene zgoraj, da bi 
zmanjšali dolgotrajno brezposelnost in 
brezposelnost mladih za vsaj 50 % do leta 
2030;

15. poziva k okrepljenemu instrumentu 
jamstva za mlade, ki bo podpiral pobude, 
kot so tiste, omenjene zgoraj, da bi 
zmanjšali dolgotrajno brezposelnost in 
brezposelnost mladih za vsaj 50 % do leta 
2030 ter dosegli trajnostni razvoj z 
dostojnimi delovnimi mesti za mlade v 
skladu s ciljem trajnostnega razvoja 8 iz 
Agende OZN do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 276
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
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Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva k okrepljenemu instrumentu 
jamstva za mlade, ki bo podpiral pobude, 
kot so tiste, omenjene zgoraj, da bi 
zmanjšali dolgotrajno brezposelnost in 
brezposelnost mladih za vsaj 50 % do leta 
2030;

15. poziva k okrepljenemu instrumentu 
jamstva za mlade, da bi zmanjšali 
dolgotrajno brezposelnost in brezposelnost 
mladih za vsaj 50 % do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 277
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva države članice, naj 
upoštevajo posebne razmere starejših 
delavcev na trgu dela z ukrepi, kot so 
individualna usposabljanja in 
optimizacija delovnega časa;

Or. en

Predlog spremembe 278
Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj sprejme 
dolgoročne ukrepe za zmanjšanje visokih 
stopenj brezposelnosti med ženskami in 
zagotovi udeležbo žensk na trgu dela;

Or. en
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Predlog spremembe 279
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj v proces 
evropskega semestra in pregled socialnih 
kazalnikov vključi skupni cilj glede dviga 
kakovosti dela na evropski ravni, da bi 
usmerila in ocenila, kako politike 
zaposlovanja v državah članicah 
prispevajo k izvajanju ciljev trajnostnega 
razvoja in stebra socialnih pravic;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 280
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj v proces 
evropskega semestra in pregled socialnih 
kazalnikov vključi skupni cilj glede dviga 
kakovosti dela na evropski ravni, da bi 
usmerila in ocenila, kako politike 
zaposlovanja v državah članicah 
prispevajo k izvajanju ciljev trajnostnega 
razvoja in stebra socialnih pravic;

16. potrjuje, da sta trg dela in politika 
zaposlovanja v izključni pristojnosti držav 
članic, zato zavrača priporočila Komisije 
za posamezne države;

Or. en

Predlog spremembe 281
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj v proces 
evropskega semestra in pregled socialnih 
kazalnikov vključi skupni cilj glede dviga 
kakovosti dela na evropski ravni, da bi 
usmerila in ocenila, kako politike 
zaposlovanja v državah članicah prispevajo 
k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja in 
stebra socialnih pravic;

16. poziva Komisijo, naj v proces 
evropskega semestra in pregled socialnih 
kazalnikov vključi skupni cilj glede dviga 
kakovosti dela na evropski ravni, da bi 
usmerila in ocenila prispevek politik 
zaposlovanja v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 282
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj v proces 
evropskega semestra in pregled socialnih 
kazalnikov vključi skupni cilj glede dviga 
kakovosti dela na evropski ravni, da bi 
usmerila in ocenila, kako politike 
zaposlovanja v državah članicah prispevajo 
k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja in 
stebra socialnih pravic;

16. poudarja, da pri evropski agendi 
za kakovostna delovna mesta ne gre le za 
vprašanje dostojnosti, ampak je koristna 
tudi za gospodarstvo, saj povečuje 
produktivnost in spodbuja domače 
povpraševanje; meni, da morajo 
kakovostna delovna mesta vključevati 
zajamčeno plačo, varnost dela in dostop 
do socialnega varstva, priložnosti za 
vseživljenjsko učenje, dobre delovne 
pogoje v varnem in zdravem delovnem 
okolju, razumen delovni čas z dobrim 
usklajevanjem poklicnega in zasebnega 
življenja ter pravice do sindikalnega 
zastopanja in kolektivnih pogajanj; poziva 
Komisijo, naj v proces evropskega 
semestra in pregled socialnih kazalnikov 
vključi skupni cilj glede dviga kakovosti 
dela na evropski ravni, da bi usmerila in 
ocenila, kako politike zaposlovanja v 
državah članicah prispevajo k izvajanju 
ciljev trajnostnega razvoja in stebra 
socialnih pravic;

Or. en
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Predlog spremembe 283
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj v proces 
evropskega semestra in pregled socialnih 
kazalnikov vključi skupni cilj glede dviga 
kakovosti dela na evropski ravni, da bi 
usmerila in ocenila, kako politike 
zaposlovanja v državah članicah prispevajo 
k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja in 
stebra socialnih pravic;

16. poziva Komisijo, naj v proces 
evropskega semestra in pregled socialnih 
kazalnikov vključi skupni cilj glede dviga 
kakovosti dela na evropski ravni, da bi 
usmerila in ocenila, kako politike 
zaposlovanja v državah članicah prispevajo 
k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja in 
stebra socialnih pravic; poziva Komisijo in 
države članice, naj uporabijo evropski 
semester kot instrument za usklajevanje 
politik zaposlovanja in socialnih politik 
EU, da bi zagotovile socialno pravično in 
ekološko odgovorno okrevanje ter prehod; 
poziva države članice, naj socialnim in z 
zaposlovanjem povezanim priporočilom za 
posamezne države, zlasti tistim, izdanim v 
času krize zaradi covida-19, pripišejo 
enak pomen kot gospodarskim in 
proračunskim priporočilom;

Or. en

Predlog spremembe 284
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj v proces 
evropskega semestra in pregled socialnih 
kazalnikov vključi skupni cilj glede dviga 
kakovosti dela na evropski ravni, da bi 
usmerila in ocenila, kako politike 
zaposlovanja v državah članicah prispevajo 

16. poziva Komisijo, naj v proces 
evropskega semestra in pregled socialnih 
kazalnikov vključi skupni cilj glede dviga 
kakovosti dela na evropski ravni, da bi 
usmerila in ocenila, kako politike 
zaposlovanja v državah članicah prispevajo 
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k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja in 
stebra socialnih pravic;

k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja in 
stebra socialnih pravic; zahteva revizijo 
smernic za zaposlovanje za spodbujanje 
kakovostnih delovnih mest s poštenim 
plačilom in dostojnimi delovnimi pogoji za 
vse ljudi, vključno s tistimi, ki so zaposleni 
v „ekonomiji platform“ ali „ekonomiji 
priložnostnih del“, ter za spodbujanje 
naložb in reform, da bi trgi dela postali 
bolj vključujoči, usposabljanje za 
pridobitev znanj in spretnosti pa bolj 
dostopno vsem, zlasti brezposelnim in 
tistim, ki jim grozi brezposelnost;

Or. en

Predlog spremembe 285
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Eurofound, naj prispeva k 
merjenju kakovosti delovnih mest moških 
in žensk v različnih pogodbenih in 
zaposlitvenih razmerjih ter zagotovi za 
politiko pomembne analize, ki bodo 
prispevale k izboljšanju kakovosti 
delovnih mest in zagotovile trajnostno 
delo;

Or. en

Predlog spremembe 286
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, da bo 
predstavljala manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo 80 % vseh ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter predvsem 
v trajnostnih sektorjih; jih poziva, naj 
odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti;

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, da bo 
predstavljala manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo 80 % vseh ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter predvsem 
v trajnostnih sektorjih; jih poziva, naj 
odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti in navidezno samozaposlitev; 
poziva Komisijo, naj sprejme zakonodajne 
ukrepe, da bi zagotovila boljšo zaščito in 
delovne pogoje za ljudi, ki so zaposleni na 
podlagi pogodb za določen čas ali 
atipičnih pogodb ali imajo negotovo 
zaposlitev, vključno s platformnim delom;

Or. en

Predlog spremembe 287
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, da bo 
predstavljala manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo 80 % vseh ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter 
predvsem v trajnostnih sektorjih; jih 
poziva, naj odpravijo uporabo pogodb 
brez zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti;

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
neprostovoljnih zaposlitev za določen čas 
in pogodb brez zagotovljene minimalne 
delovne obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 288



AM\1215162SL.docx 147/153 PE658.882v01-00

SL

Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, da bo 
predstavljala manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo 80 % vseh ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter 
predvsem v trajnostnih sektorjih; jih 
poziva, naj odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti;

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas tako hitro, kot je 
ustrezno za zmogljivosti gospodarstev 
držav članic, ob upoštevanju potrebe, da 
se ta gospodarstva razvijajo v določeni 
smeri; jih poziva, naj odpravijo uporabo 
pogodb brez zagotovljene minimalne 
delovne obveznosti;

Or. en
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Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, da bo 
predstavljala manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo 80 % vseh ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter 
predvsem v trajnostnih sektorjih; jih 
poziva, naj odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti;

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas; jih poziva, naj 
odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti;

Or. en
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Jeroen Lenaers
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, da bo 
predstavljala manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo 80 % vseh ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter predvsem 
v trajnostnih sektorjih; jih poziva, naj 
odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti;

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, da bo 
predstavljala manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo 80 % vseh ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter predvsem 
v trajnostnih sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 291
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, da bo 
predstavljala manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo 80 % vseh ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter predvsem 
v trajnostnih sektorjih; jih poziva, naj 
odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti;

17. je zaskrbljen zaradi povečanja 
števila delavcev v prekarnih oblikah 
zaposlitve, navidezno samozaposlenih in 
delavcev s pogodbami brez zagotovljene 
minimalne delovne obveznosti; poziva 
Komisijo in države članice, naj si 
prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, da bo 
predstavljala manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo 80 % vseh ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter predvsem 
v trajnostnih sektorjih; jih poziva, naj 
odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti;

Or. en
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Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, da bo 
predstavljala manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo 80 % vseh ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter predvsem 
v trajnostnih sektorjih; jih poziva, naj 
odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti;

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, da bo 
predstavljala manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo 80 % vseh ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter predvsem 
v trajnostnih sektorjih; jih poziva, naj 
odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti ter učinkovito preprečujejo in 
sankcionirajo diskriminacijo in zlorabe 
delavcev, zaposlenih za določen čas;

Or. en
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Jordi Cañas
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, da bo 
predstavljala manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo 80 % vseh ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter predvsem 
v trajnostnih sektorjih; jih poziva, naj 
odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti;

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, tudi v 
nacionalnih in javnih upravah, da bo 
predstavljala manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo 80 % vseh ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter predvsem 
v trajnostnih sektorjih; jih poziva, naj 
odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti;
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Krzysztof Hetman
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, da bo 
predstavljala manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo 80 % vseh ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter predvsem 
v trajnostnih sektorjih; jih poziva, naj 
odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti;

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, da bo 80 % vseh 
ustvarjenih delovnih mest v kategorijah 
srednje in dobro plačanih delovnih mest ter 
predvsem v trajnostnih sektorjih; jih 
poziva, naj odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 295
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, da bo 
predstavljala manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo 80 % vseh ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter predvsem 
v trajnostnih sektorjih; jih poziva, naj 
odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti;

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za izboljšanje stanja na 
področju zaposlitev za določen čas, da 
bodo predstavljale manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo večina ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter predvsem 
v trajnostnih sektorjih; jih poziva, naj 
odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti;

Or. en
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Predlog spremembe 296
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstandinos 
Arvanitis (Konstantinos Arvanitis))

Predlog resolucije
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, da bo 
predstavljala manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo 80 % vseh ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter predvsem 
v trajnostnih sektorjih; jih poziva, naj 
odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti;

17. poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za zmanjšanje količine 
zaposlitev za določen čas, da bo 
predstavljala manj kot 10 % vseh 
zaposlitev, ter da bo 80 % vseh ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in 
dobro plačanih delovnih mest ter predvsem 
v trajnostnih sektorjih; jih poziva, naj 
prepovejo pogodbe brez zagotovljene 
minimalne delovne obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 297
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj se 
zavežejo, da bodo do leta 2030 odpravile 
smrti, povezane z delom; poziva Komisijo, 
naj pripravi ambiciozne predloge glede 
kostno-mišičnih obolenj in motenj, 
povezanih s stresom; jo poziva, naj 
predstavi strateški načrt EU za oskrbovalce 
kot dodaten korak h kvalitativnemu 
opolnomočenju zdravstvenega sektorja v 
EU;

18. poziva države članice, naj se 
zavežejo, da bodo do leta 2030 odpravile 
smrti, povezane z delom; poziva Komisijo, 
naj pripravi novo strategijo za zdravje in 
varnost pri delu, da bi dosegla ta cilj, 
vključno z nujnim dokončanjem 
obljubljenega seznama in uvedbo strožjih 
mejnih vrednosti za škodljive snovi, kot so 
rakotvorne in mutagene snovi, naj 
revidira okvirno direktivo o zdravju in 
varnosti ter naj v sodelovanju s socialnimi 
partnerji pripravi ambiciozne zakonodajne 
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predloge glede kostno-mišičnih obolenj in 
motenj, povezanih s stresom; jo poziva, naj 
predstavi strateški načrt EU za oskrbovalce 
kot dodaten korak h kvalitativnemu 
opolnomočenju zdravstvenega sektorja v 
EU, tudi delavcev na področju osebnih in 
gospodinjskih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 298
Marianne Vind

Predlog resolucije
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj se 
zavežejo, da bodo do leta 2030 odpravile 
smrti, povezane z delom; poziva Komisijo, 
naj pripravi ambiciozne predloge glede 
kostno-mišičnih obolenj in motenj, 
povezanih s stresom; jo poziva, naj 
predstavi strateški načrt EU za 
oskrbovalce kot dodaten korak h 
kvalitativnemu opolnomočenju 
zdravstvenega sektorja v EU;

18. poziva Komisijo, naj čim prej 
predstavi nov strateški okvir za zdravje in 
varnost po letu 2020 ter se zaveže, da bo 
do leta 2030 odpravila smrti, povezane z 
delom; poziva Komisijo, naj predstavi 
direktivo o motnjah, povezanih s stresom, 
in kostno-mišičnih obolenjih, direktivo o 
duševnem dobrem počutju na delovnem 
mestu in strategijo EU za duševno zdravje, 
da bi na delovnih mestih zaščitili vse 
delavce; jo poziva, naj predstavi 
ambicioznejšo revizijo direktive o 
rakotvornih in mutagenih snoveh ter 
vključi merjenje mejnih vrednosti za 
najmanj 50 snovi iz direktive o 
izpostavljenosti rakotvornim in 
mutagenim snovem na delovnem mestu, z 
vključitvijo snovi, ki škodljivo vplivajo na 
reproduktivni sistem, v direktivo;

Or. en
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France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi
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18. poziva države članice, naj se 
zavežejo, da bodo do leta 2030 odpravile 
smrti, povezane z delom; poziva Komisijo, 
naj pripravi ambiciozne predloge glede 
kostno-mišičnih obolenj in motenj, 
povezanih s stresom; jo poziva, naj 
predstavi strateški načrt EU za 
oskrbovalce kot dodaten korak h 
kvalitativnemu opolnomočenju 
zdravstvenega sektorja v EU;

18. poziva države članice, naj se 
zavežejo, da bodo do leta 2030 odpravile 
smrti, povezane z delom; poudarja, da je 
treba pripraviti predloge glede kostno-
mišičnih obolenj in motenj, povezanih s 
stresom;

Or. en


