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Predlog spremembe 300
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

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 v naslednjem strateškem okviru za 
varnost in zdravje pri delu pripravi 
ambiciozne predloge, ki bodo obravnavali 
tveganja za telesno in duševno zdravje 
delavcev; jo poziva, naj predstavi strateški 
načrt EU za oskrbovalce kot dodaten korak 
h kvalitativnemu opolnomočenju 
zdravstvenega sektorja v EU;

Or. en

Predlog spremembe 301
Sara Skyttedal

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 ambiciozne predloge glede 
kostno-mišičnih obolenj in motenj, 
povezanih s stresom; poziva države 
članice, naj vzpostavijo dostojne delovne 
pogoje za oskrbovalce;

Or. en

Predlog spremembe 302
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Agnes Jongerius, Dennis Radtke

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, in 
naj nujno dokonča obljubljeni seznam in 
uvede strožje mejne vrednosti za škodljive 
snovi, kot so rakotvorne in mutagene 
snovi, ter naj v sodelovanju s socialnimi 
partnerji 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, tudi delavcev na področju osebnih in 
gospodinjskih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 303
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis)

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 ambiciozne zakonodajne 
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; pozdravlja predlog Komisije za četrto 
revizijo direktive o rakotvornih in 
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mutagenih snoveh, ki določa zavezujoče 
mejne vrednosti za poklicno 
izpostavljenost za akrilonitril, nikljeve 
spojine in benzen; poziva Komisijo, naj še 
naprej posodablja direktivo o rakotvornih 
in mutagenih snoveh ter do leta 2024 
predlaga zavezujoče mejne vrednosti za 
poklicno izpostavljenost za vsaj 
50 dodatnih snovi in v direktivo vključi 
snovi, ki škodljivo vplivajo na 
reproduktivni sistem;

Or. en

Predlog spremembe 304
Miriam Lexmann

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 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; ponavlja, da mora načrt za 
oskrbovalce odražati tudi razmere 
100 milijonov neformalnih oskrbovalcev v 
EU, ki zagotavljajo 80 % dolgotrajne 
oskrbe, vendar ostajajo večinoma 
nepriznani;

Or. en

Predlog spremembe 305
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 18
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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 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, ter vključevanja oseb 
s kroničnimi in redkimi boleznimi na trg 
dela; jo poziva, naj predstavi strateški načrt 
EU za oskrbovalce kot dodaten korak h 
kvalitativnemu opolnomočenju 
zdravstvenega sektorja v EU;

Or. en

Predlog spremembe 306
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

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 in bolezni, 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;

Or. en

Predlog spremembe 307
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18
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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 države članice, naj se 
zavežejo, da bodo do leta 2030 odpravile 
smrti, povezane z delom; poziva Komisijo, 
naj pripravi ambiciozne zakonodajne 
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;

Or. en

Predlog spremembe 308
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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 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;

Or. en

Predlog spremembe 309
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo, naj v sodelovanju 
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z državami članicami in docela v skladu z 
načelom subsidiarnosti pripravijo 
regulativni okvir, ki bo zagotovil 
kakovostne storitve oskrbe ter omogočil 
širšo uporabo oskrbe in medicine na 
daljavo, tako da bo delavcem v oskrbi 
zagotovil pravna jamstva in določil vse 
potrebne zahteve za usposabljanje, da bi 
vsem državljanom EU ne glede na starost 
in geografsko območje, tudi na območjih, 
ki so prizadeta zaradi neugodnih 
demografskih razmer, kot so redko 
poseljena območja in območja, na katerih 
število prebivalcev upada, zagotovili 
oskrbo in primarno zdravstvo;

Or. en

Predlog spremembe 310
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo nove priložnosti v 
zdravstvenem sektorju, ki koristijo 
potrošnikom in pacientom, in hkrati 
spoštujejo vlogo javnih in zasebnih 
institucij pri njihovem zagotavljanju 
državljanom; poudarja, da mora EU 
spremljati evropski okvir za ukrepanje na 
področju duševnega zdravja; ugotavlja, da 
je eden od ciljev tudi preprečevanje raka, 
saj naj bi bilo 40 % rakavih obolenj 
mogoče preprečiti;

Or. en

Predlog spremembe 311
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela
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Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo, naj redno 
posodablja in širi področje uporabe 
direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh, da bi bili delavci bolje zaščiteni 
pred nevarnimi kemikalijami, tudi 
snovmi, strupenimi za razmnoževanje;

Or. en

Predlog spremembe 312
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poziva h okrepitvi vloge agencije 
EU-OSHA pri spodbujanju zdravih in 
varnih delovnih mest v Uniji ter 
nadaljnjem razvoju pobud za izboljšanje 
preventivnih ukrepov na delovnem mestu 
v vseh poslovnih sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 313
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poziva Komisijo, naj predloži 
ambiciozen načrt za boj proti raku, da bi 
pripomogla k zmanjšanju trpljenja, ki ga 
povzroča ta bolezen;
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Or. en

Predlog spremembe 314
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. želi spomniti, da ima po podatkih 
Eurofounda samo vsak tretji delavec z 
omejujočo kronično boleznijo ustrezno 
prilagojeno delovno mesto; poziva 
Komisijo in države članice, naj 
nadaljujejo delo na področju spodbujanja 
zaposlovanja invalidov in oseb s 
kroničnimi boleznimi, ohranjanja teh 
oseb na delovnih mestih in njihovega 
vključevanja na trg dela v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 315
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 
samozaposlene; jo poziva, naj v to 
direktivo vključi minimalne standarde za 
pravično delo na daljavo in pravico do 
odklopa;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 316
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 
samozaposlene; jo poziva, naj v to 
direktivo vključi minimalne standarde za 
pravično delo na daljavo in pravico do 
odklopa;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 317
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 
samozaposlene; jo poziva, naj v to 
direktivo vključi minimalne standarde za 
pravično delo na daljavo in pravico do 
odklopa;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 318
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 
samozaposlene; jo poziva, naj v to 
direktivo vključi minimalne standarde za 
pravično delo na daljavo in pravico do 
odklopa;

19. meni, da se je zaradi pandemije 
covida-19 in vladnih omejitev gibanja 
drastično povečalo število delovnih ur, ki 
jih zaposleni opravijo na daljavo; 
priznava, da delo na daljavo tako 
delavcem kot podjetjem prinaša številne 
socialne in finančne koristi; meni, da je 
zmožnost institucij in agencij EU, da 
delujejo na daljavo, idealna priložnost za 
zmanjšanje njihovih proračunskih 
izdatkov za pisarniške prostore; spodbuja 
države članice, naj razvijajo, spodbujajo, 
podpirajo in urejajo delo na daljavo in 
platformno delo;

Or. en

Predlog spremembe 319
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 
samozaposlene; jo poziva, naj v to 
direktivo vključi minimalne standarde za 
pravično delo na daljavo in pravico do 
odklopa;

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 
samozaposlene; poziva Komisijo, naj 
odpravi položaj, v katerem samozaposleni 
platformni delavci zaradi pravil EU o 
konkurenci nimajo možnosti kolektivnih 
pogajanj; jo poziva, naj v to direktivo 
vključi pravico do odklopa, jasne 
standarde za usklajevanje obdavčitve in 
socialne varnosti obmejnih delavcev in 
minimalne standarde za pravično delo na 
daljavo, vključno s pojasnilom glede 
prostovoljnosti dela na daljavo in 
ureditvijo glede opreme, med drugim 
glede odgovornosti;
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Or. en

Predlog spremembe 320
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 
samozaposlene; jo poziva, naj v to 
direktivo vključi minimalne standarde za 
pravično delo na daljavo in pravico do 
odklopa;

19. poziva Komisijo, naj izda 
priporočila za dostojne delovne pogoje in 
pravice v digitalnem gospodarstvu, ki bodo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 
samozaposlene; jo poziva, naj v ta 
priporočila vključi minimalne standarde za 
pravično delo na daljavo in pravico do 
odklopa; spodbuja države članice, naj 
vzpostavijo nacionalne sisteme digitalnega 
izobraževanja za odrasle, da bi tiste, ki so 
že zaključili formalno izobraževanje, 
pripravili na življenje in delo v digitalnem 
okolju;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 
samozaposlene; jo poziva, naj v to 
direktivo vključi minimalne standarde za 
pravično delo na daljavo in pravico do 
odklopa;

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o izboljšanju dostopa do 
socialnega varstva, izboljšanem 
kolektivnem zastopanju, pravičnih, 
preglednih in predvidljivih delovnih 
pogojih, tudi z vidika zdravja in varnosti, 
ter socialnih pravicah, ki bo zajemala 
delavce z nestandardno zaposlitvijo, 
delavce spletnih platform in 
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samozaposlene v platformnem 
gospodarstvu; jo poziva, naj predlaga tudi 
direktivo z minimalnimi standardi za 
pravično delo na daljavo in pravico do 
odklopa;

Or. en

Predlog spremembe 322
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 
samozaposlene; jo poziva, naj v to 
direktivo vključi minimalne standarde za 
pravično delo na daljavo in pravico do 
odklopa;

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 
samozaposlene z jasnimi, enostavnimi 
smernicami glede določanja cen, 
pogodbenih pogojev, lastništva delovnih 
sredstev ter razlik med poslovnimi 
dejavnostmi in dejavnostmi ponudnikov 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 323
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 
samozaposlene; jo poziva, naj v to 
direktivo vključi minimalne standarde za 

19. poziva Komisijo, naj izboljša 
delovne pogoje in pravice v digitalnem 
gospodarstvu; jo v zvezi s tem poziva, naj 
predlaga zavezujoč celovit okvir, da bi 
platformnim delavcem zagotovila enake 
pravice, kot jih imajo delavci s standardno 
zaposlitvijo; jo poziva tudi, naj predlaga 
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pravično delo na daljavo in pravico do 
odklopa;

okvir za minimalne standarde za pravično 
delo na daljavo in pravico do odklopa;

Or. en

Predlog spremembe 324
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 
samozaposlene; jo poziva, naj v to 
direktivo vključi minimalne standarde za 
pravično delo na daljavo in pravico do 
odklopa;

19. potrjuje, da sta pravično, socialno 
trajnostno delo in dejansko soodločanje 
delavcev pri oblikovanju delovnih pogojev 
na digitalnih platformah in v vseh drugih 
sektorjih v pomembnejša kot kdaj koli prej 
ter da morajo imeti delavci demokratični 
vpliv na upravljanje dela; poudarja, da je 
treba koristi digitalizacije obširno in 
pravično deliti ter da morajo delavci v 
digitalnem sektorju imeti enake pravice in 
delovne pogoje kot delavci v drugih 
sektorjih; obžaluje, da je bilo treba vrh o 
platformnem delu odložiti; poziva 
Komisijo, naj predlaga direktivo o 
dostojnih delovnih pogojih in pravicah v 
digitalnem gospodarstvu, ki bo zajemala 
tudi delavce z nestandardno zaposlitvijo, 
delavce spletnih platform in 
samozaposlene; poziva Komisijo, naj v 
okviru te direktive zagotovi, da bodo 
platformna podjetja skladna z že obstoječo 
nacionalno in evropsko zakonodajo, 
pojasni zaposlitveni status platformnih 
delavcev z izpodbojno domnevo delovnega 
razmerja in zaščiti njihove delovne pogoje 
ter njihovo pravico do sindikalnega 
organiziranja in zastopanja in pogajanj o 
kolektivnih pogodbah; jo poziva, naj v to 
direktivo vključi minimalne standarde za 
pravično delo na daljavo in druge digitalne 
pravice pri delu, na primer pravico do 
odklopa, varstvo zasebnosti delavcev, 
vključno s spremljanjem na daljavo ali 
drugo vrsto sledenja, ter prepoved vsaditve 
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mikročipa delavcem in uporabe umetne 
inteligence v postopkih zaposlovanja, pri 
tem pa upošteva okvirni sporazum 
evropskih socialnih partnerjev o 
digitalizaciji;

Or. en

Predlog spremembe 325
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 
samozaposlene; jo poziva, naj v to 
direktivo vključi minimalne standarde za 
pravično delo na daljavo in pravico do 
odklopa;

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 
samozaposlene; jo poziva, naj v to 
direktivo vključi minimalne standarde za 
pravično delo na daljavo, pravico do 
odklopa in ukrepe za podporo 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja;

Or. en

Predlog spremembe 326
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 
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samozaposlene; jo poziva, naj v to 
direktivo vključi minimalne standarde za 
pravično delo na daljavo in pravico do 
odklopa;

samozaposlene; jo poziva, naj v to 
direktivo vključi minimalne standarde za 
pravično delo na daljavo in izvršuje 
pravico do odklopa; poziva Komisijo, naj 
pravico do odklopa vključi v svojo novo 
strategijo za zdravje in varnost pri delu ter 
posebej razvije nove psihosocialne ukrepe 
v okviru zdravja in varnosti pri delu;

Or. en

Predlog spremembe 327
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala tudi delavce z nestandardno 
zaposlitvijo, delavce spletnih platform in 
samozaposlene; jo poziva, naj v to 
direktivo vključi minimalne standarde za 
pravično delo na daljavo in pravico do 
odklopa;

19. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala vse delavce, tudi delavce z 
nestandardno zaposlitvijo, delavce spletnih 
platform in samozaposlene; jo poziva, naj v 
to direktivo vključi minimalne standarde za 
pravično delo na daljavo in pravico do 
odklopa;

Or. en

Predlog spremembe 328
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da je pandemija covida-
19 poudarila pomen digitalnih rešitev, 
zlasti dela na daljavo; meni, da ustrezno 
regulirana prožna ureditev dela in delo na 
daljavo ponujata priložnosti, kot so boljše 
usklajevanje poklicnega in zasebnega 
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življenja, zmanjšanje emisij CO2 v zvezi z 
vsakdanjim prevozom na delo ter večje 
zaposlitvene možnosti za invalide, in se 
lahko uporabita kot orodje za boj proti 
upadanju prebivalstva na 
podeželju; poziva Evropsko komisijo, naj 
predlaga zakonodajni okvir, ki bo določal 
jasne skupne minimalne standarde in 
pogoje v zvezi z delom na daljavo v EU, in 
zagotovi dostojne delovne pogoje, tudi 
spoštovanje delovnega časa, dopusta, 
usklajevanja poklicnega in zasebnega 
življenja ter pravice do odklopa;

Or. en

Predlog spremembe 329
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj uvede novo 
okvirno direktivo o obveščanju in udeležbi 
delavcev ter posvetovanju z njimi za oblike 
evropskih podjetij, vključno s 
podizvajalskimi verigami in franšizami, in 
za podjetja, ki uporabljajo instrumente za 
mobilnost evropskih podjetij, da bi 
vzpostavila minimalne standarde; poziva 
tudi k reviziji direktive o evropskem svetu 
delavcev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 330
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj uvede novo 
okvirno direktivo o obveščanju in udeležbi 
delavcev ter posvetovanju z njimi za oblike 
evropskih podjetij, vključno s 
podizvajalskimi verigami in franšizami, in 
za podjetja, ki uporabljajo instrumente za 
mobilnost evropskih podjetij, da bi 
vzpostavila minimalne standarde; poziva 
tudi k reviziji direktive o evropskem svetu 
delavcev;

20. poziva Komisijo, naj uvede novo 
okvirno direktivo o obveščanju in udeležbi 
delavcev ter posvetovanju z njimi za oblike 
evropskih podjetij, vključno s 
podizvajalskimi verigami in franšizami, in 
za podjetja, ki uporabljajo instrumente za 
mobilnost evropskih podjetij, da bi 
vzpostavila minimalne standarde, ter naj 
onemogoči izogibanje pravici delavcev do 
udeležbe in njeno preprečevanje; poziva 
tudi k reviziji direktive o evropskem svetu 
delavcev, da se pred sprejetjem odločitev 
zagotovi ustrezna izvedba in dokončanje 
nadnacionalnega postopka obveščanja in 
posvetovanja; revizija bi morala zagotoviti 
uveljavljanje pravic iz direktive o 
evropskem svetu delavcev, in sicer z 
zagotavljanjem dostopa do pravnega 
varstva ter učinkovitih in odvračalnih 
sankcij, vključno s pravico do začasne 
odložitve odločitev podjetja, če pravica 
delavcev do obveščanja in posvetovanja ni 
bila spoštovana;

Or. en

Predlog spremembe 331
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj uvede novo 
okvirno direktivo o obveščanju in udeležbi 
delavcev ter posvetovanju z njimi za oblike 
evropskih podjetij, vključno s 
podizvajalskimi verigami in franšizami, in 
za podjetja, ki uporabljajo instrumente za 
mobilnost evropskih podjetij, da bi 
vzpostavila minimalne standarde; poziva 
tudi k reviziji direktive o evropskem svetu 
delavcev;

20. poziva Komisijo, naj uvede novo 
okvirno direktivo o obveščanju in udeležbi 
delavcev ter posvetovanju z njimi za oblike 
evropskih podjetij, vključno s 
podizvajalskimi verigami in franšizami, in 
za podjetja, ki uporabljajo instrumente za 
mobilnost evropskih podjetij, da bi 
vzpostavila minimalne standarde, med 
drugim za predvidevanje sprememb in 
prestrukturiranje, zlasti na ravni podjetja; 
poziva tudi k reviziji direktive o 
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evropskem svetu delavcev, da se med 
drugim zagotovijo ustrezno izvrševanje in 
sankcije za kršitve pravil ter izboljša 
delovanje posebnega pogajalskega telesa;

Or. en

Predlog spremembe 332
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj uvede novo 
okvirno direktivo o obveščanju in udeležbi 
delavcev ter posvetovanju z njimi za oblike 
evropskih podjetij, vključno s 
podizvajalskimi verigami in franšizami, in 
za podjetja, ki uporabljajo instrumente za 
mobilnost evropskih podjetij, da bi 
vzpostavila minimalne standarde; poziva 
tudi k reviziji direktive o evropskem svetu 
delavcev;

20. poziva Komisijo, naj uvede novo 
okvirno direktivo o obveščanju in udeležbi 
delavcev ter posvetovanju z njimi za oblike 
evropskih podjetij, vključno s 
podizvajalskimi verigami in franšizami, in 
za podjetja, ki uporabljajo instrumente za 
mobilnost evropskih podjetij, da bi 
vzpostavila minimalne standarde;

Or. en

Predlog spremembe 333
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj uvede novo 
okvirno direktivo o obveščanju in udeležbi 
delavcev ter posvetovanju z njimi za oblike 
evropskih podjetij, vključno s 
podizvajalskimi verigami in franšizami, in 
za podjetja, ki uporabljajo instrumente za 
mobilnost evropskih podjetij, da bi 
vzpostavila minimalne standarde; poziva 
tudi k reviziji direktive o evropskem svetu 

20. poziva Komisijo, naj izvede 
raziskavo o obveščanju in udeležbi 
delavcev ter posvetovanju z njimi za oblike 
evropskih podjetij, vključno s 
podizvajalskimi verigami in franšizami, in 
za podjetja, ki uporabljajo instrumente za 
mobilnost evropskih podjetij, da bi ocenila 
morebitno dodano vrednost minimalnih 
standardov; poziva tudi k reviziji direktive 
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delavcev; o evropskem svetu delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 334
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj uvede novo 
okvirno direktivo o obveščanju in udeležbi 
delavcev ter posvetovanju z njimi za oblike 
evropskih podjetij, vključno s 
podizvajalskimi verigami in franšizami, in 
za podjetja, ki uporabljajo instrumente za 
mobilnost evropskih podjetij, da bi 
vzpostavila minimalne standarde; poziva 
tudi k reviziji direktive o evropskem svetu 
delavcev;

20. poziva države članice, naj 
sodelujejo pri okviru za obveščanje in 
udeležbo delavcev ter posvetovanje z njimi 
za oblike evropskih podjetij, vključno s 
podizvajalskimi verigami in franšizami, in 
za podjetja, ki uporabljajo instrumente za 
mobilnost evropskih podjetij, da bi 
vzpostavile minimalne standarde; poziva 
tudi k reviziji direktive o evropskem svetu 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 335
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo, naj spodbuja 
razvoj delničarstva zaposlenih in udeležbe 
pri dobičku kot orodja za izboljšanje 
vključevanja delavcev, ki izboljšuje 
demokracijo pri delu ter zmanjšuje 
neenakost in tveganje izgube delovnih 
mest med recesijo; poudarja, da bi morali 
ti ukrepi dopolnjevati fiksne plače in 
ugodnosti in ne bi smeli odvračati od 
potrebe po tem, da se delavcem zagotovijo 
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dostojne zajamčene plače;

Or. en

Predlog spremembe 336
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, 
naj vzpostavijo ustrezne pogoje in zahteve, 
da bo do leta 2030 vsaj 80 % gospodarskih 
družb vključenih v sporazume o 
trajnostnem upravljanju podjetij;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 337
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, 
naj vzpostavijo ustrezne pogoje in zahteve, 
da bo do leta 2030 vsaj 80 % gospodarskih 
družb vključenih v sporazume o 
trajnostnem upravljanju podjetij;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 338
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 21
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, 
naj vzpostavijo ustrezne pogoje in zahteve, 
da bo do leta 2030 vsaj 80 % gospodarskih 
družb vključenih v sporazume o 
trajnostnem upravljanju podjetij;

21. poziva Komisijo in države članice, 
naj vzpostavijo ustrezna priporočila, da 
bodo gospodarske družbe vključene v 
sporazume o trajnostnem upravljanju 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 339
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, 
naj vzpostavijo ustrezne pogoje in zahteve, 
da bo do leta 2030 vsaj 80 % gospodarskih 
družb vključenih v sporazume o 
trajnostnem upravljanju podjetij;

21. poziva Komisijo in države članice, 
naj vzpostavijo ustrezne pogoje in zahteve, 
da se do leta 2030 poveča število 
gospodarskih družb, vključenih v 
sporazume o trajnostnem upravljanju 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 340
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, 
naj vzpostavijo ustrezne pogoje in zahteve, 
da bo do leta 2030 vsaj 80 % gospodarskih 
družb vključenih v sporazume o 
trajnostnem upravljanju podjetij;

21. poziva Komisijo in države članice, 
naj vzpostavijo ustrezne pogoje in zahteve, 
da bo do leta 2030 vsaj 80 % gospodarskih 
družb vključenih v sporazume o 
trajnostnem upravljanju podjetij, v katerih 
bodo v dogovoru z delavci opredeljene 
strategije, da bi z upravljavskimi praksami 
in prisotnostjo na trgu pozitivno vplivali 
na okoljski, socialni in gospodarski 
razvoj, krepili vlogo direktorjev v 
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prizadevanjih za dolgoročne interese 
njihovih podjetij, izboljšali odgovornost 
direktorjev glede vključevanja trajnosti v 
sprejemanje odločitev podjetij in 
spodbujali upravljavske prakse podjetij, ki 
prispevajo k trajnosti podjetij, vključno s 
poročanjem podjetij, prejemki uprave, 
največjim razponom razlik v plačah, 
sestavo uprave in vključevanjem 
deležnikov;

Or. en

Predlog spremembe 341
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 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva k sprejetju direktive o 
zavezujoči potrebni skrbnosti na področju 
človekovih pravic in odgovornem 
poslovnem ravnanju, vključno s pravicami 
delavcev, kot so pravica do združevanja in 
kolektivnih pogajanj, zdravja in varnosti, 
socialnega varstva in ustreznih delovnih 
pogojev, ki bo vzpostavila obvezno 
potrebno skrbnost za dejavnosti podjetij in 
njihove poslovne odnose, tudi za dobavne 
in podizvajalske verige; poudarja, da bi 
morala direktiva zagotoviti polno 
vključenost sindikatov in predstavnikov 
delavcev v celotnem postopku potrebne 
skrbnosti ter pravico do kolektivnih 
pogajanj na ustreznih ravneh o politiki 
potrebne skrbnosti; poudarja, da morajo 
nacionalni inšpektorati za delo in 
Evropski organ za delo imeti možnost 
izvajanja inšpekcijskih pregledov v celotni 
verigi, so odprti za vlaganje pritožb in 
lahko zagotovijo mediacijo vsem 
podjetjem v EU in podjetjem, ki želijo 
dostopati do notranjega trga; poziva 
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Komisijo, naj vztraja, da vsi trgovinski 
partnerji EU ratificirajo konvenciji MOD 
št. 81 (inšpekcija dela) in št. 129 
(inšpekcija dela v kmetijskem sektorju);

Or. en

Predlog spremembe 342
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis)

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva k sprejetju direktive o 
zavezujoči potrebni skrbnosti na področju 
človekovih pravic in odgovornem 
poslovnem ravnanju, ki bo vzpostavila 
obvezno potrebno skrbnost za dejavnosti 
podjetij in njihove poslovne odnose, tudi 
za dobavne in podizvajalske verige, brez 
poseganja v obstoječe in prihodnje 
zahteve za odgovornost verig v 
podizvajalskih verigah; poudarja, da bi 
morala direktiva zagotoviti polno 
vključenost sindikatov in predstavnikov 
delavcev v celotnem postopku potrebne 
skrbnosti ter pravico do kolektivnih 
pogajanj na ustreznih ravneh o politiki 
potrebne skrbnosti;

Or. en

Predlog spremembe 343
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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21a. poziva k sprejetju direktive o 
obvezni potrebni skrbnosti v dobavni 
verigi na področju zavezujočih človekovih 
pravic in odgovornem poslovnem 
ravnanju, ki bo vzpostavila obvezno 
potrebno skrbnost za dejavnosti podjetij in 
njihove poslovne odnose, tudi za dobavne 
in podizvajalske verige; poudarja, da bi 
morala direktiva zagotoviti polno 
vključenost sindikatov in predstavnikov 
delavcev v celotnem postopku potrebne 
skrbnosti ter pravico do kolektivnih 
pogajanj na ustreznih ravneh o politiki 
potrebne skrbnosti;

Or. en

Predlog spremembe 344
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 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. spodbuja Evropsko komisijo, naj 
upošteva posebnost podjetij socialnega 
gospodarstva, ki so se med pandemijo 
izkazala za zelo pomembna za družbo, in 
oceni razvoj posebnih programov in 
finančnih instrumentov; poudarja, da bi 
bilo treba vsakomur omogočiti opravljanje 
izpolnjujočega dela; poziva Komisijo in 
države članice k naložbam v programe 
subvencioniranega zaposlovanja za osebe, 
ki so oddaljene od trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 345
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
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Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. vztraja, naj države članice povečajo 
svoje zmogljivosti izvrševanja, da bodo 
najpozneje do leta 2030 dosegle razmerje 
vsej enega inšpektorja za delo na 10 000 
zaposlenih;

22. poziva, naj države članice povečajo 
svoje nacionalne zmogljivosti, da bodo 
najpozneje do leta 2030 dosegle razmerje 
vsaj enega inšpektorja za delo na 10 000 
zaposlenih; poudarja, da varčevalni ukrepi 
povzročajo kadrovsko podhranjenost 
nacionalnih delovnih inšpekcij v vsej 
Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 346
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. vztraja, naj države članice povečajo 
svoje zmogljivosti izvrševanja, da bodo 
najpozneje do leta 2030 dosegle razmerje 
vsej enega inšpektorja za delo na 10 000 
zaposlenih;

22. spodbuja države članice, naj 
povečajo svoje zmogljivosti izvrševanja, da 
bodo dosegle največje možno razmerje 
inšpektorjev za delo na 10 000 zaposlenih, 
ki se določi na ravni posamezne države 
članice in je v skladu z njenimi 
zmogljivostmi;

Or. en

Predlog spremembe 347
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. vztraja, naj države članice povečajo 
svoje zmogljivosti izvrševanja, da bodo 
najpozneje do leta 2030 dosegle razmerje 
vsej enega inšpektorja za delo na 10 000 

22. vztraja, naj države članice povečajo 
svoje zmogljivosti izvrševanja, da bodo 
dosegle boljše razmerje inšpektorjev za 
delo na 10 000 zaposlenih;
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zaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 348
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. vztraja, naj države članice povečajo 
svoje zmogljivosti izvrševanja, da bodo 
najpozneje do leta 2030 dosegle razmerje 
vsej enega inšpektorja za delo na 10 000 
zaposlenih;

22. poudarja, da je učinkovito 
izvrševanje bistveno za varstvo delavcev in 
uveljavljanje socialnih pravic; obžaluje, 
da večina držav članic glede števila 
delovnih inšpektorjev zaostaja za svojo 
obveznostjo iz konvencije MOD o 
inšpekciji dela; vztraja, naj države članice 
povečajo svoje zmogljivosti izvrševanja, da 
bodo najpozneje do leta 2030 dosegle 
razmerje vsaj enega inšpektorja za delo na 
10 000 zaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 349
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o izpostavljenosti rakotvornim in 
mutagenim snovem pri delu ter vanjo 
vključi mejne vrednosti za najmanj 
50 snovi, med drugim snovi, ki škodljivo 
vplivajo na reproduktivni sistem;

Or. en
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Predlog spremembe 350
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva Komisijo, naj posodobi svoj 
okvir za vzpostavitev in razvoj zadrug in 
socialnih podjetij, ki po svoji naravi 
namenjajo večji poudarek pravičnim 
delovnim pogojem in večji vlogi delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 351
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da je bilo leta 2018 v 
državah EU-27 skoraj 109 milijonov oseb 
izpostavljenih tveganju revščine ali 
socialne izključenosti, kar je enako 
21,7 % celotnega prebivalstva, od tega pa 
je bilo 23 milijonov otrok; ugotavlja, da 
cilj iz lizbonske strategije glede 50-
odstotnega zmanjšanja revščine na 3 % 
leta 2050 ni bil dosežen;

Or. en

Predlog spremembe 352
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo in države članice, 23. poziva Komisijo in države članice, 
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naj pospešijo izvajanje evropskega jamstva 
za otroke, da bo do leta 2030 vsak otrok v 
EU imel poln dostop do kakovostnega in 
brezplačnega zdravstvenega varstva, 
izobraževanja in varstva otrok, da bo živel 
v dostojnem prebivališču in da se bo 
ustrezno prehranjeval;

naj pospešijo izvajanje evropskega jamstva 
za otroke, da bo do leta 2030 vsak otrok v 
EU imel poln dostop do kakovostnega in 
brezplačnega zdravstvenega varstva, 
izobraževanja in varstva otrok in da se bo 
ustrezno prehranjeval;

Or. en

Predlog spremembe 353
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj pospešijo izvajanje evropskega jamstva 
za otroke, da bo do leta 2030 vsak otrok v 
EU imel poln dostop do kakovostnega in 
brezplačnega zdravstvenega varstva, 
izobraževanja in varstva otrok, da bo živel 
v dostojnem prebivališču in da se bo 
ustrezno prehranjeval;

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj pospešijo izvajanje evropskega jamstva 
za otroke, da bo vsak otrok v EU imel 
dostop do kakovostnega in brezplačnega 
zdravstvenega varstva, izobraževanja in 
varstva otrok, da bo živel v dostojnem 
prebivališču in da se bo ustrezno 
prehranjeval;

Or. en

Predlog spremembe 354
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj pospešijo izvajanje evropskega jamstva 
za otroke, da bo do leta 2030 vsak otrok v 
EU imel poln dostop do kakovostnega in 
brezplačnega zdravstvenega varstva, 
izobraževanja in varstva otrok, da bo živel 

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj pospešijo izvajanje zavezujočega 
evropskega jamstva za otroke, da bo do 
leta 2030 vsak otrok v EU imel poln dostop 
do kakovostnega in brezplačnega 
zdravstvenega varstva, izobraževanja in 
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v dostojnem prebivališču in da se bo 
ustrezno prehranjeval;

varstva otrok, da bo živel v dostojnem in 
zdravem prebivališču s pitno vodo in da bo 
imel ustrezno količino zdrave hrane;

Or. en

Predlog spremembe 355
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj pospešijo izvajanje evropskega jamstva 
za otroke, da bo do leta 2030 vsak otrok v 
EU imel poln dostop do kakovostnega in 
brezplačnega zdravstvenega varstva, 
izobraževanja in varstva otrok, da bo živel 
v dostojnem prebivališču in da se bo 
ustrezno prehranjeval;

23. poudarja, da morata biti odprava 
revščine otrok in zagotavljanje blaginje in 
enakih možnosti za otroke med 
najpomembnejšimi prednostnimi 
nalogami Evrope; poziva Komisijo in 
države članice, naj pospešijo izvajanje 
evropskega jamstva za otroke, da bo do 
leta 2030 vsak otrok v EU imel poln dostop 
do kakovostnega in brezplačnega 
zdravstvenega varstva, izobraževanja in 
varstva otrok, da bo živel v dostojnem 
prebivališču in da se bo ustrezno 
prehranjeval; poziva Komisijo, naj pripravi 
ustrezne kazalnike za merjenje napredka 
pri doseganju teh ciljev; poziva države 
članice, naj evropskemu jamstvu za otroke 
namenijo vsaj 5 % sredstev iz Evropskega 
socialnega sklada (ESS+) v okviru 
deljenega upravljanja; poudarja, da je 
bistveno ustvariti ločen proračun 
3 milijarde EUR za prvo leto njegovega 
izvajanja, saj EU trpi zaradi posledic 
pandemije covida-19, ki bo imela še večje 
posledice za otroke kot najranljivejšo 
skupino med najbolj prikrajšanimi, in naj 
se evropskemu jamstvu za otroke v 
obdobju 2021–2027 nameni skupno vsaj 
20 milijard EUR;

Or. en
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Predlog spremembe 356
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj pospešijo izvajanje evropskega jamstva 
za otroke, da bo do leta 2030 vsak otrok v 
EU imel poln dostop do kakovostnega in 
brezplačnega zdravstvenega varstva, 
izobraževanja in varstva otrok, da bo živel 
v dostojnem prebivališču in da se bo 
ustrezno prehranjeval;

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj pospešijo izvajanje evropskega jamstva 
za otroke, da bo do leta 2030 vsak otrok v 
EU imel poln dostop do kakovostnega in 
brezplačnega zdravstvenega varstva, 
izobraževanja in osnovnih digitalnih znanj 
in spretnosti ter varstva otrok, da bo živel 
v dostojnem prebivališču in da se bo 
ustrezno prehranjeval; ugotavlja, da je 
treba to politiko povezati z drugimi ukrepi, 
namenjenimi odpravi revščine in 
družinski politiki, da bi to omogočilo 
zaokrožene cikle politike, ki bodo lahko 
otrokom in njihovim družinam zagotovili 
priložnosti za socialno vključevanje;

Or. en

Predlog spremembe 357
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj pospešijo izvajanje evropskega jamstva 
za otroke, da bo do leta 2030 vsak otrok v 
EU imel poln dostop do kakovostnega in 
brezplačnega zdravstvenega varstva, 
izobraževanja in varstva otrok, da bo živel 
v dostojnem prebivališču in da se bo 
ustrezno prehranjeval;

23. poziva Komisijo in države članice, 
naj pospešijo izvajanje evropskega jamstva 
za otroke, da bo do leta 2030 vsak otrok v 
EU imel poln dostop do kakovostnega in 
brezplačnega zdravstvenega varstva, 
izobraževanja in varstva otrok, da bo živel 
v dostojnem prebivališču in da se bo 
ustrezno prehranjeval; poudarja, da bi 
moralo jamstvo EU za otroke podpreti 
nacionalne in lokalne strategije za boj 
proti revščini otrok ter upoštevati posebne 
izzive, s katerimi se na lokalni ravni 
spoprijemajo različne skupine otrok v 
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stiski;

Or. en

Predlog spremembe 358
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo in države članice, 
naj poskrbijo za najranljivejše družine, ki 
so prikrajšane za minimalne pogoje za 
človeški razvoj, kot sta dostojna plača in 
stanovanje; poudarja, da je prav tako 
bistveno okrepiti ozaveščenost staršev o 
njihovi odgovornosti pri skrbi in 
izobraževanju otrok, gre za neizogibno 
izpolnjevanje pravice in dolžnosti; 
ugotavlja, da bosta delo držav članic in 
družbe tako sestavljali podpora vsem 
dogovorjenim pobudam in njihovo 
upravljanje, da bo lahko vsaka družina 
prejela zadostna sredstva za omogočanje 
svojega polnega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 359
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva države članice, naj 
uporabijo razpoložljiva sredstva iz 
Kohezijskega sklada, ESRR in zlasti ESS, 
da bi izboljšale dostopnost javnih 
prostorov za osebe s posebnimi potrebami, 
tudi invalide, osebe z otroki in starejše, ki 
se še vedno spoprijemajo s problemom 
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socialne izključenosti; poziva k večji 
uporabi sredstev ESS za učinkovito 
preprečevanje digitalne vrzeli in digitalne 
izključenosti, zlasti med starejšimi;

Or. en

Predlog spremembe 360
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. z zaskrbljenostjo opaža tveganje 
ločevanja politik, pri katerem se Komisija 
in države članice s pomembnimi sredstvi 
osredotočajo na posamezna področja, kot 
so otroci, zdravje, izobraževanje ali 
vključevanje na trg dela, in ne uspejo 
ustvariti sinergij med cikli socialnih 
naložb; poziva k pristopu vseživljenjskega 
cikla politike, pri katerem bi bil skupni cilj 
prekiniti začarane socialne kroge in 
zagotoviti trajnostno socialno vključenost 
za vse;

Or. en

Predlog spremembe 361
Antonius Manders

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Evropsko komisijo in 
države članice, naj uvedejo evropsko 
jamstvo za starejše, ki bi bilo podobno 
evropskemu jamstvu za otroke, njegov 
namen pa bi bil zagotoviti, da bi starejši 
dejansko imeli zdravstveno varstvo, 
dostojna stanovanja in socialno varnost, 
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do katerih imajo pravico v svoji državi 
članici;

Or. en

Predlog spremembe 362
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. poziva k večji uporabi sredstev 
ESRR za izboljšanje prometne in 
telekomunikacijske infrastrukture na 
območjih z velikim deležem starajočega se 
prebivalstva, velikim deležem podeželja in 
depopulacijo;

Or. en

Predlog spremembe 363
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. vztraja, naj Komisija predlaga 
okvir za sisteme minimalnega dohodka s 
100-odstotno pokritostjo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 364
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 24



PE659.082v01-00 36/108 AM\1216518SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. vztraja, naj Komisija predlaga 
okvir za sisteme minimalnega dohodka s 
100-odstotno pokritostjo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 365
Krzysztof Hetman

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. vztraja, naj Komisija predlaga 
okvir za sisteme minimalnega dohodka s 
100-odstotno pokritostjo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 366
Ádám Kósa, Sara Skyttedal, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. vztraja, naj Komisija predlaga 
okvir za sisteme minimalnega dohodka s 
100-odstotno pokritostjo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 367
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24. vztraja, naj Komisija predlaga 
okvir za sisteme minimalnega dohodka s 
100-odstotno pokritostjo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 368
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. vztraja, naj Komisija predlaga 
okvir za sisteme minimalnega dohodka s 
100-odstotno pokritostjo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 369
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. vztraja, naj Komisija predlaga 
okvir za sisteme minimalnega dohodka s 
100-odstotno pokritostjo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 370
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 24



PE659.082v01-00 38/108 AM\1216518SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. vztraja, naj Komisija predlaga 
okvir za sisteme minimalnega dohodka s 
100-odstotno pokritostjo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 371
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. vztraja, naj Komisija predlaga 
okvir za sisteme minimalnega dohodka s 
100-odstotno pokritostjo;

24. poziva Komisijo, naj izvede 
temeljito študijo, da bi ocenila vpliv 
morebitnega predloga o okviru za sisteme 
minimalnega dohodka;

Or. en

Predlog spremembe 372
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. vztraja, naj Komisija predlaga 
okvir za sisteme minimalnega dohodka s 
100-odstotno pokritostjo;

24. je seznanjen s prihodnjim okvirom 
Komisije za sisteme minimalnega dohodka 
in vztraja, da je treba v EU v celoti 
odpraviti revščino zaposlenih s ciljno 
usmerjenimi, sektorskimi in sorazmernimi 
ukrepi ter stalnim dialogom s socialnimi 
in gospodarskimi partnerji ter zagotoviti, 
da imajo tisti delavci, ki niso zastopani, na 
primer mobilni in sezonski delavci, dostop 
do sistemov kolektivnih pogajanj in da se 
cilji glede minimalnega dohodka določijo 
ob polnem upoštevanju nacionalnih 
pristojnosti in posebnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 373
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. vztraja, naj Komisija predlaga okvir 
za sisteme minimalnega dohodka s 100-
odstotno pokritostjo;

24. vztraja, naj Komisija predlaga 
okvirno direktivo o ustreznih sistemih 
minimalnega dohodka s 100-odstotno 
pokritostjo, namenjeno varstvu pravice do 
dostojnega življenja in odpravi revščine;

Or. en

Predlog spremembe 374
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. vztraja, naj Komisija predlaga okvir 
za sisteme minimalnega dohodka s 100-
odstotno pokritostjo;

24. vztraja, naj Komisija predlaga okvir 
EU za sisteme minimalnega dohodka, ki bi 
moral obravnavati vprašanje ustreznosti 
in pokritosti ter vključevati prepoved 
poslabšanja položaja;

Or. en

Predlog spremembe 375
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24. vztraja, naj Komisija predlaga okvir 
za sisteme minimalnega dohodka s 100-
odstotno pokritostjo;

24. vztraja, naj Komisija predlaga okvir 
za sisteme minimalnega dohodka s 100-
odstotno pokritostjo; poudarja, da bi 
morala biti zajeta vsaka oseba v Evropi, 
pokojnine pa bi morale zagotavljati 
prihodek nad pragom revščine;

Or. en

Predlog spremembe 376
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile razliko 
med plačami (in pokojninami) moških in 
žensk, da je v letu 2030 več ne bo, in da 
naj predstavijo pravni okvir o preglednosti 
plač;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 377
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile razliko 
med plačami (in pokojninami) moških in 
žensk, da je v letu 2030 več ne bo, in da 
naj predstavijo pravni okvir o preglednosti 
plač;

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile sedanjo 
16-odstotno razliko med plačami (in 
pokojninami) moških in žensk, in da naj 
predstavijo pravni okvir o preglednosti 
plač; ponovno izjavlja, da je razlika med 
pokojninami moških in žensk tudi 
posledica neustreznih pokojninskih 
sistemov, ki porodniškega ali starševskega 
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dopusta ne upoštevajo ustrezno;

Or. en

Predlog spremembe 378
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile razliko 
med plačami (in pokojninami) moških in 
žensk, da je v letu 2030 več ne bo, in da 
naj predstavijo pravni okvir o preglednosti 
plač;

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo brez 
nepotrebnega odlašanja odpravile razliko 
med plačami (in pokojninami) moških in 
žensk;

Or. en

Predlog spremembe 379
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile razliko 
med plačami (in pokojninami) moških in 
žensk, da je v letu 2030 več ne bo, in da 
naj predstavijo pravni okvir o preglednosti 
plač;

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile razliko 
med plačami (in pokojninami) moških in 
žensk, da je v letu 2030 več ne bo;

Or. en

Predlog spremembe 380
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 25
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile razliko 
med plačami (in pokojninami) moških in 
žensk, da je v letu 2030 več ne bo, in da 
naj predstavijo pravni okvir o preglednosti 
plač;

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile razliko 
med plačami (in pokojninami) moških in 
žensk, in da naj predstavijo pravni okvir o 
preglednosti plač;

Or. en

Predlog spremembe 381
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile razliko 
med plačami (in pokojninami) moških in 
žensk, da je v letu 2030 več ne bo, in da 
naj predstavijo pravni okvir o preglednosti 
plač;

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj si še naprej prizadevajo za zmanjšanje 
razlike med plačami (in pokojninami) 
moških in žensk, in da naj predstavijo 
pravni okvir o preglednosti plač;

Or. en

Predlog spremembe 382
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile razliko 
med plačami (in pokojninami) moških in 
žensk, da je v letu 2030 več ne bo, in da naj 
predstavijo pravni okvir o preglednosti 
plač;

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile razliko 
med plačami (in pokojninami) moških in 
žensk, da je v letu 2030 več ne bo, in da naj 
predstavijo pravni okvir o zavezujoči 
preglednosti plač;

Or. en
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Predlog spremembe 383
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile razliko 
med plačami (in pokojninami) moških in 
žensk, da je v letu 2030 več ne bo, in da naj 
predstavijo pravni okvir o preglednosti 
plač;

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile razliko 
med plačami (in pokojninami) moških in 
žensk, da je v letu 2030 več ne bo, z 
zavzemanjem za načelo enakega plačila za 
enako delo za moške in ženske, in da naj 
predstavijo pravni okvir o preglednosti 
plač, vključno s poročanjem o 
preglednosti plač in obveščanjem o 
ravneh plač;

Or. en

Predlog spremembe 384
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile razliko 
med plačami (in pokojninami) moških in 
žensk, da je v letu 2030 več ne bo, in da naj 
predstavijo pravni okvir o preglednosti 
plač;

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile razliko 
med plačami (in pokojninami) moških in 
žensk, da je v letu 2030 več ne bo, in da naj 
predstavijo pravni okvir o zavezujoči 
preglednosti plač; poziva Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo enako 
udeležbo in priložnosti za moške in ženske 
na trgu dela in uvedejo pobude za 
spodbujanje dostopa žensk do finančnih 
sredstev in podjetništva med ženskami ter 
njihove finančne neodvisnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 385
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile razliko 
med plačami (in pokojninami) moških in 
žensk, da je v letu 2030 več ne bo, in da naj 
predstavijo pravni okvir o preglednosti 
plač;

25. poziva države članice in Komisijo, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile razliko 
med plačami (in pokojninami) moških in 
žensk ter razliko med plačami (in 
pokojninami) zaradi etnične pripadnosti 
ali invalidnosti, da ju v letu 2030 več ne 
bo, in da naj predstavijo pravni okvir o 
preglednosti plač; poziva Komisijo in Svet, 
naj hitro sprejmeta dolgo pričakovano 
direktivo o ženskah v upravnih odborih, 
da bi se odpravilo znatno neravnovesje 
med ženskami in moškimi pri sprejemanju 
gospodarskih odločitev na najvišji ravni;

Or. en

Predlog spremembe 386
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 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Komisijo, naj uvede 
konkretne ukrepe za javni in zasebni 
sektor in naj pri tem ustrezno upošteva 
posebnosti malih in srednjih podjetij, kot 
so jasna opredelitev meril za določitev 
vrednosti dela, sistemi ocenjevanja in 
razvrščanja delovnih mest, ki bodo 
nepristranski z vidika spola, revizije plač 
in poročila glede na spol, da se zagotovi 
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enakost plačil, pravica delavcev, da 
zahtevajo celovite informacije o plačah, in 
pravica do pritožbe ter jasni cilji za 
uspešnost podjetij na področju enakosti; 
poziva tudi k boljšemu dostopu do 
pravnega varstva in uvedbi strožjih 
postopkovnih pravic za odpravo 
diskriminacije pri plačah; poziva 
Komisijo, naj v prihodnji zakonodaji o 
preglednosti plač spodbuja vlogo 
socialnih partnerjev in kolektivnih 
pogajanj na vseh ravneh (nacionalni, 
sektorski in lokalni ravni ter na ravni 
podjetij); poziva Komisijo, naj vključi 
stroge izvršilne ukrepe za tiste, ki ne bodo 
izpolnjevali zahtev, na primer kazni in 
sankcije za delodajalce, ki bodo kršili 
pravico do enakega plačila;

Or. en

Predlog spremembe 387
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja, da nekatere države 
članice zakonsko izvršujejo jezikovne 
zahteve za zaposlovanje v zasebnem 
sektorju, kar se morda lahko šteje za oviro 
za svobodno gibanje ali ukrep z enakim 
učinkom; poziva Komisijo, naj oceni 
jezikovne zahteve in njihovo združljivost z 
zakonodajo EU;

Or. en

Predlog spremembe 388
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 26
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile učinek 
steklenega stropa v upravnih odborih 
družb, ki kotirajo na borzi, in sicer z 
uvedbo cilja, da ženske zasedajo vsaj 40 % 
višjih vodstvenih položajev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 389
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile učinek 
steklenega stropa v upravnih odborih 
družb, ki kotirajo na borzi, in sicer z 
uvedbo cilja, da ženske zasedajo vsaj 40 % 
višjih vodstvenih položajev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 390
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile učinek 
steklenega stropa v upravnih odborih 
družb, ki kotirajo na borzi, in sicer z 
uvedbo cilja, da ženske zasedajo vsaj 40 % 
višjih vodstvenih položajev;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 391
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile učinek 
steklenega stropa v upravnih odborih 
družb, ki kotirajo na borzi, in sicer z 
uvedbo cilja, da ženske zasedajo vsaj 40 % 
višjih vodstvenih položajev;

26. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile učinek 
steklenega stropa v upravnih odborih 
družb, ki kotirajo na borzi;

Or. en

Predlog spremembe 392
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile učinek 
steklenega stropa v upravnih odborih 
družb, ki kotirajo na borzi, in sicer z 
uvedbo cilja, da ženske zasedajo vsaj 40 % 
višjih vodstvenih položajev;

26. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile učinek 
steklenega stropa v upravnih odborih 
družb, ki kotirajo na borzi;

Or. en

Predlog spremembe 393
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo in države članice, 26. poziva Komisijo in države članice, 
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naj se zavežejo, da bodo odpravile učinek 
steklenega stropa v upravnih odborih 
družb, ki kotirajo na borzi, in sicer z 
uvedbo cilja, da ženske zasedajo vsaj 40 % 
višjih vodstvenih položajev;

naj se zavežejo, da bodo sprejele 
učinkovite ukrepe za zagotavljanje 
ravnovesja pri zastopanosti žensk na višjih 
vodstvenih položajih;

Or. en

Predlog spremembe 394
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile učinek 
steklenega stropa v upravnih odborih 
družb, ki kotirajo na borzi, in sicer z 
uvedbo cilja, da ženske zasedajo vsaj 40 % 
višjih vodstvenih položajev;

26. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile učinek 
steklenega stropa v upravnih odborih 
družb, ki kotirajo na borzi, in sicer s 
povečanjem zastopanosti žensk na višjih 
vodstvenih položajih;

Or. en

Predlog spremembe 395
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile učinek 
steklenega stropa v upravnih odborih 
družb, ki kotirajo na borzi, in sicer z 
uvedbo cilja, da ženske zasedajo vsaj 40 % 
višjih vodstvenih položajev;

26. poziva države članice, naj ne 
blokirajo več direktive o ženskah v 
upravnih odborih, ter sprejmejo stališče 
Sveta, da se odpravi znatno neravnovesje 
med ženskami in moškimi pri sprejemanju 
odločitev na najvišji ravni; poziva 
Komisijo in države članice, naj se 
zavežejo, da bodo odpravile učinek 
steklenega stropa v upravnih odborih 
družb, ki kotirajo na borzi, in sicer z 
uvedbo cilja, da ženske zasedajo vsaj 40 % 
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višjih vodstvenih položajev;

Or. en

Predlog spremembe 396
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile učinek 
steklenega stropa v upravnih odborih 
družb, ki kotirajo na borzi, in sicer z 
uvedbo cilja, da ženske zasedajo vsaj 40 % 
višjih vodstvenih položajev;

26. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavežejo, da bodo odpravile učinek 
steklenega stropa v upravnih odborih 
družb, ki kotirajo na borzi, in sicer z 
uvedbo cilja, da ženske zasedajo vsaj 40 % 
višjih vodstvenih položajev, in 
izboljšanjem dostopa žensk do področij 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike;

Or. en

Predlog spremembe 397
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poziva Komisijo in države članice, 
naj preprečijo diskriminacijo starejših na 
področju zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 398
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 27
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020; podpira spodbujanje 
poklicnega usposabljanja, tudi za ranljive 
skupine in invalide;

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020, v kateri bo 
poudarjena potreba po doseganju popolne 
dostopnosti storitev in blaga, vključno z 
grajenim okoljem, vključujočim 
izobraževanjem in trgom dela ter uporabo 
umetne inteligence, da se bo invalidom 
omogočilo polno sodelovanje v družbi, in 
zaveza dokončanju postopka 
deinstitucionalizacije ustanov za 
dolgotrajno oskrbo;

Or. en

Predlog spremembe 399
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020; podpira spodbujanje 
poklicnega usposabljanja, tudi za ranljive 
skupine in invalide;

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020, ki bo zajemala 
ambiciozne, jasne in merljive cilje, 
načrtovane ukrepe z jasnimi časovnimi 
okviri in dodeljena sredstva ter jo bo 
podpiral ustrezen mehanizem spremljanja 
z zadostnimi viri ter jasnimi merili in 
kazalniki; podpira spodbujanje poklicnega 
usposabljanja, tudi za ranljive skupine in 
invalide;

Or. en

Predlog spremembe 400
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak
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Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020; podpira spodbujanje 
poklicnega usposabljanja, tudi za ranljive 
skupine in invalide;

27. poziva Komisijo, naj predloži 
razširjeno evropsko strategijo o 
invalidnosti za obdobje po letu 2020, ki bo 
zajemala vse določbe Konvencije OZN o 
pravicah invalidov; podpira spodbujanje 
vključujočega in dostopnega 
izobraževanja ter poklicnega 
usposabljanja, tudi za prikrajšane 
družbene skupine in invalide;

Or. en

Predlog spremembe 401
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020; podpira spodbujanje 
poklicnega usposabljanja, tudi za ranljive 
skupine in invalide;

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020, da bi se tudi 
invalidom zagotovili dostojno življenje in 
enake priložnosti, kot jih imajo vsi drugi, 
ter se spodbujala njihova udeležba na trgu 
dela in socialno tržno gospodarstvo; 
podpira spodbujanje poklicnega 
usposabljanja, tudi za ranljive skupine, 
vključno z osebami z migrantskim 
ozadjem in invalidi, da bi se posebno 
nizkokvalificiranim delavcem in starejšim 
delavcem omogočilo preusposabljanje in 
učenje novih znanj in spretnosti; podpira 
vzpostavitev možnosti vajeništva v vsej 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 402



PE659.082v01-00 52/108 AM\1216518SL.docx

SL

Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020; podpira spodbujanje 
poklicnega usposabljanja, tudi za ranljive 
skupine in invalide;

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020, vključno s 
konkretnimi ukrepi za upoštevanje potreb 
oseb z motnjami avtističnega spektra; 
podpira spodbujanje poklicnega 
usposabljanja, tudi za ranljive skupine in 
invalide; poziva Komisijo in države 
članice, naj okrepijo prizadevanja za 
nadaljnje vključevanje invalidov na trg 
dela, tako da s priložnostmi, ki jih za 
vključevanje invalidov ponuja digitalno 
delo, odpravijo ovire ter pripravijo 
spodbude za njihovo zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 403
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020; podpira spodbujanje 
poklicnega usposabljanja, tudi za ranljive 
skupine in invalide;

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020, ki bo docela skladna 
s Konvencijo OZN o pravicah invalidov; 
podpira spodbujanje poklicnega 
usposabljanja, tudi za ranljive skupine in 
invalide;

Or. en

Predlog spremembe 404
Antonius Manders
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Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020; podpira spodbujanje 
poklicnega usposabljanja, tudi za ranljive 
skupine in invalide;

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020; podpira spodbujanje 
poklicnega usposabljanja, tudi za ranljive 
skupine, starejše in invalide;

Or. en

Predlog spremembe 405
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020; podpira spodbujanje 
poklicnega usposabljanja, tudi za ranljive 
skupine in invalide;

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020; podpira spodbujanje 
poklicnega usposabljanja, tudi za ranljive 
skupine, starejše in invalide;

Or. en

Predlog spremembe 406
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020; podpira spodbujanje 
poklicnega usposabljanja, tudi za ranljive 
skupine in invalide;

27. poziva Komisijo, naj predloži 
ambiciozno evropsko strategijo o 
invalidnosti za obdobje po letu 2020; 
podpira spodbujanje poklicnega 
usposabljanja, tudi za ranljive skupine in 
invalide;

Or. en
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Predlog spremembe 407
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020; podpira spodbujanje 
poklicnega usposabljanja, tudi za ranljive 
skupine in invalide;

27. poziva Komisijo, naj predloži 
evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020; podpira spodbujanje 
poklicnega in digitalnega usposabljanja, 
tudi za ranljive skupine in invalide;

Or. en

Predlog spremembe 408
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. opozarja, da revnejši ljudje živijo 
6 let manj od bogatih ter da se invalidi 
pogosto spoprijemajo s težavami pri 
dostopu do zdravstva; poudarja, da je 
treba obravnavati socialne, ekonomske in 
okoljske dejavnike zdravja, da bi odpravili 
te neenakosti na področju zdravja; poziva 
Komisijo, naj pripravi skupne kazalnike 
in metodologije za spremljanje zdravja in 
uspešnosti ter dostopnosti sistemov 
zdravstvenega varstva z namenom 
zmanjšanja neenakosti ter prepoznavanja 
in prednostne obravnave področij, na 
katerih so potrebne izboljšave in večje 
financiranje;

Or. en



AM\1216518SL.docx 55/108 PE659.082v01-00

SL

Predlog spremembe 409
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poudarja, da je pandemija covida-
19 dokazala, da je potreben model EU, ki 
bo spodbujal in zaščitil dostojanstvo in 
temeljne pravice starejših; poziva 
Komisijo, naj pripravi in sprejme 
evropsko listino o pravicah starejših na 
podlagi člena 25 Listine EU o temeljnih 
pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 410
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poudarja, da mora evropska 
strategija znanj in spretnosti za trajnostno 
konkurenčnost, socialno enakost in 
odpornost zagotoviti pravico do 
vseživljenjskega učenja za vse in na vseh 
področjih, vendar pa mora zagotoviti tudi, 
da bodo ta znanja in spretnosti skladni s 
trgom dela, da se bo dosegla dejanska 
sinergija;

Or. en

Predlog spremembe 411
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poziva države članice, naj vsem 
gospodinjstvom, vsem izobraževalnim 
ustanovam in vsem učencem zagotovijo 
dostop do širokopasovnega interneta, ki je 
ključni element za krepitev digitalnih 
kompetenc in zagotavlja enake možnosti;

Or. en

Predlog spremembe 412
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. je seznanjen z ambicioznimi načrti 
Komisije v zvezi s strategijo za Rome in 
poziva, naj vse politike prehoda zagotovijo 
ustrezna sredstva za socialno vključevanje 
romskih skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 413
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poziva Komisijo in države članice, 
naj pripravijo programe za vključevanje 
na trg dela za državljane, starejše od 
55 let, v katerih bo vseživljenjsko učenje 
ključna prednostna naloga;

Or. en
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Predlog spremembe 414
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis)

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poziva vse države članice, naj 
ratificirajo spremenjeno Evropsko 
socialno listino;

Or. en

Predlog spremembe 415
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. pozdravlja novi program znanj in 
spretnosti za EU; poudarja pomen 
dostopa do usposabljanja in 
preusposabljanja delavcev v industrijah, 
ki jih je treba zaradi zelenega in 
digitalnega prehoda temeljito spremeniti; 
poudarja, da se s kvalifikacijami in 
potrjenimi kompetencami poveča dodana 
vrednost delavca, zato se njegov položaj 
na trgu dela izboljša, poleg tega pa jih je 
pri prehodih na trgu dela mogoče 
prenesti; poziva, naj bo javna politika o 
znanjih in spretnostih usmerjena v 
potrjevanje in vrednotenje kvalifikacij in 
kompetenc; poudarja, da bi morala 
podjetja, ki imajo za izpopolnjevanje 
delavcev dostop do javnih sredstev, v 
dogovoru s predstavniki delavcev 
vzpostaviti sisteme nadomestil na podlagi 
znanj in spretnosti, saj bi s tem zagotovili 
donos od teh javnih naložb;

Or. en
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Predlog spremembe 416
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 27 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27c. opozarja, da je diskriminacija na 
delovnem mestu na podlagi starosti, spola, 
invalidnosti, narodnosti ali rase, vere ali 
prepričanja ali spolne usmerjenosti v EU 
prepovedana ter da so pri zaposlovanju, 
delovnih pogojih, napredovanju, plačilu, 
dostopu do usposabljanja in poklicnih 
pokojninah vsi ljudje upravičeni do enake 
obravnave; poziva Komisijo, naj predstavi 
strategijo za preprečevanje segregacije 
etničnih manjšin na trgu dela ter 
sporočilo o smernicah in standardih za 
politike zaposlovanja brez diskriminacije 
za države članice in delodajalce, vključno 
s priporočili za sprejetje načrtov za 
enakost na ravni podjetij in v sektorskih 
kolektivnih pogodbah ter za uvedbo 
delovnih skupin za raznolikost na 
delovnih mestih, vključno z odpravljanjem 
stereotipov, predsodkov in negativnega 
odnosa ter preprečevanjem diskriminacije 
pri zaposlovanju, napredovanju, plačilih 
in dostopu do usposabljanja; poudarja, da 
bi se ti akcijski načrti za enakost morali 
uporabljati tudi za spodbujanje etnične in 
kulturne raznolikosti na delovnih mestih, 
pripravo notranjih predpisov proti 
rasizmu, povezani diskriminaciji in 
nadlegovanju na delovnem mestu ter 
spremljanje in pregledovanje 
zaposlovanja, napredovanja in 
zadrževanja delovne sile po načelu 
enakosti, da bi odkrili prakse neposredne 
ali posredne diskriminacije in sprejeli 
korektivne ukrepe za zmanjšanje 
neenakosti na vseh teh področjih in v ta 
namen zbrali podatke o enakosti ob 
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spoštovanju standardov zasebnosti ter 
temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 417
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Trdni sistemi socialnega varstva Trdni sistemi socialnega varstva za 
odpravo revščine

Or. en

Predlog spremembe 418
Cindy Franssen, Maria Walsh, Anne Sander, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Romana 
Tomc, José Manuel Fernandes

Predlog resolucije
Podnaslov 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

pozdravlja predlog Evropske komisije o 
razvoju platforme za evropsko sodelovanje 
na področju brezdomstva v letu 2021 kot 
novo politično pobudo v okviru akcijskega 
načrta za izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic; poziva Komisijo, naj 
vzpostavi in izvaja to platformo, da bi 
podprla vlade in deležnike EU pri 
odločilnem napredku pri uresničevanju 
cilja odprave brezdomstva med mandatom 
te Komisije;

Or. en
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Predlog spremembe 419
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, 
naj 30 % sredstev iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost vložijo v izvajanje 
načel evropskega stebra socialnih pravic 
ter v odpravo revščine;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 420
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, 
naj 30 % sredstev iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost vložijo v izvajanje 
načel evropskega stebra socialnih pravic 
ter v odpravo revščine;

28. obžaluje, da je revščina v številnih 
državah članicah še vedno visoka; 
poudarja, da je najboljše orodje zoper 
revščino ustvarjanje dostojnih delovnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 421
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, 
naj 30 % sredstev iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost vložijo v izvajanje 
načel evropskega stebra socialnih pravic 
ter v odpravo revščine;

28. poziva Komisijo in države članice, 
naj si še naprej prizadevajo za odpravo 
revščine;
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Or. en

Predlog spremembe 422
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, 
naj 30 % sredstev iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost vložijo v izvajanje 
načel evropskega stebra socialnih pravic ter 
v odpravo revščine;

28. poziva države članice, naj vlagajo v 
izvajanje načel evropskega stebra socialnih 
pravic ter v odpravo revščine;

Or. en

Predlog spremembe 423
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, 
naj 30 % sredstev iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost vložijo v izvajanje 
načel evropskega stebra socialnih pravic ter 
v odpravo revščine;

28. poziva Komisijo in države članice, 
naj ustrezna sredstva iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost vložijo v izvajanje 
načel evropskega stebra socialnih pravic ter 
v odpravo revščine;

Or. en

Predlog spremembe 424
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, 28. poziva Komisijo in države članice, 
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naj 30 % sredstev iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost vložijo v izvajanje 
načel evropskega stebra socialnih pravic ter 
v odpravo revščine;

naj 30 % sredstev iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost vložijo v izvajanje 
načel evropskega stebra socialnih pravic ter 
v odpravo revščine; ugotavlja, da so 
sedanje naložbe v socialno infrastrukturo 
v EU ocenjene na približno 
170 milijard EUR na leto in da Komisija 
ocenjuje višino potrebnih naložb v 
socialno infrastrukturo na 
192 milijard EUR, pri tem pa na zdravje 
in dolgotrajno oskrbo odpade 62 % 
potrebnih naložb (cenovno dostopna 
stanovanja 57 milijard EUR, zdravje 
70 milijard EUR, dolgotrajna 
oskrba 50 milijard EUR, izobraževanje in 
vseživljenjsko učenje 15 milijard EUR);

Or. en

Predlog spremembe 425
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, 
naj 30 % sredstev iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost vložijo v izvajanje 
načel evropskega stebra socialnih pravic ter 
v odpravo revščine;

28. poziva Komisijo in države članice, 
naj 30 % sredstev iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost vložijo v izvajanje 
načel evropskega stebra socialnih pravic ter 
v odpravo revščine in neenakosti;

Or. en

Predlog spremembe 426
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, 28. poziva Komisijo in države članice, 
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naj 30 % sredstev iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost vložijo v izvajanje 
načel evropskega stebra socialnih pravic ter 
v odpravo revščine;

naj vsaj 7 % sredstev iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost vložijo v izvajanje 
načel evropskega stebra socialnih pravic ter 
v odpravo revščine;

Or. en

Predlog spremembe 427
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, 
naj 30 % sredstev iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost vložijo v izvajanje 
načel evropskega stebra socialnih pravic ter 
v odpravo revščine;

28. poziva Komisijo in države članice, 
naj proračun mehanizma za okrevanje in 
odpornost vložijo v izvajanje načel 
evropskega stebra socialnih pravic ter v 
odpravo revščine;

Or. en

Predlog spremembe 428
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poleg tega poudarja, da morajo 
Komisija in države članice pridobiti boljše 
in bolj usklajene podatke o številu 
brezdomcev v Evropi, saj je to podlaga za 
učinkovito javno politiko;

Or. en

Predlog spremembe 429
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Katrin Langensiepen
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Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poziva Komisijo, naj predloži 
strategijo EU za boj proti revščini, ki bo 
temeljila na pravicah, bo celovita in 
povezana ter bo imela opredeljen cilj 
zmanjšanja revščine za boj proti 
večdimenzionalnosti revščine;

Or. en

Predlog spremembe 430
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 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. vztraja, da je treba pri 
dodeljevanju sredstev mehanizma za 
okrevanje in odpornost upoštevati enakost 
spolov;

Or. en

Predlog spremembe 431
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 28 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28b. poziva Komisijo, naj preuči okvir 
za vzpostavitev praks stresnih testov za 
sisteme socialnega varstva v Evropi, da bi 
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preverila njihovo stopnjo odpornosti v 
primeru izpostavljenosti različno resnim 
pretresom, in naj preuči tudi, na kakšen 
način jih je mogoče narediti odpornejše in 
trdnejše, da bi prestali prihodnje krize;

Or. en

Predlog spremembe 432
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 28 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28b. poziva k cilju na ravni EU, da je 
treba do leta 2030 odpraviti brezdomstvo; 
poziva Komisijo, naj predlaga okvir EU za 
nacionalne strategije za brezdomstvo, 
države članice pa poziva, naj sprejmejo 
nujne ukrepe za preprečevanje in odpravo 
brezdomstva, pri tem pa morajo biti 
prednostna naloga trajne stanovanjske 
rešitve;

Or. en

Predlog spremembe 433
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 28 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28c. je zaskrbljen zaradi neravnovesja 
glede kakovosti zdravstvenega varstva in 
dostopa do njega v EU, ki ga je razkrila 
kriza zaradi covida-19, in meni, da je 
treba izvesti študijo o minimalnih 
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standardih kakovosti, zanesljivosti, 
učinkovitosti in univerzalnosti 
zdravstvenih sistemov držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 434
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da so EU in njene države 
članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) 
po stanovanjih, naj zagotovijo, da bo vsaj 
30 % novozgrajenih hiš cenovno 
dostopnih za omenjene skupine, ter naj 
odpravijo energijsko revščino do leta 
2030;

29. poudarja, da so EU in njene države 
članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja;

Or. en

Predlog spremembe 435
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da so EU in njene 
države članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 

29. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo imeli njihovi 
državljani dostop do dostojnih in cenovno 
dostopnih stanovanj; poziva države članice, 
naj kar najbolj povečajo prizadevanja za 
naložbe v cenovno dostopna stanovanja, da 



AM\1216518SL.docx 67/108 PE659.082v01-00

SL

cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) 
po stanovanjih, naj zagotovijo, da bo vsaj 
30 % novozgrajenih hiš cenovno 
dostopnih za omenjene skupine, ter naj 
odpravijo energijsko revščino do leta 2030;

bi izpolnile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki po stanovanjih, ter naj 
odpravijo energijsko revščino do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 436
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da so EU in njene države 
članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 
stanovanjih, naj zagotovijo, da bo vsaj 
30 % novozgrajenih hiš cenovno 
dostopnih za omenjene skupine, ter naj 
odpravijo energijsko revščino do leta 2030;

29. poudarja, da so države članice 
svojim državljanom dolžne zagotoviti 
dostop do dostojnih in cenovno dostopnih 
stanovanj; poziva države članice, naj 
vlagajo v cenovno dostopna stanovanja, da 
bi zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 
stanovanjih, ter naj odpravijo energijsko 
revščino do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 437
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da so EU in njene države 
članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih in 

29. poudarja, da je treba spoštovati 
nacionalno zakonodajo držav članic in 
izmenjevati dobre prakse glede dostopa do 
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cenovno dostopnih stanovanj; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 
stanovanjih, naj zagotovijo, da bo vsaj 
30 % novozgrajenih hiš cenovno 
dostopnih za omenjene skupine, ter naj 
odpravijo energijsko revščino do leta 2030;

dostojnih in cenovno dostopnih stanovanj; 
poziva Komisijo in države članice, naj kar 
najbolj povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 
stanovanjih, ter naj do leta 2030 zmanjšajo 
energijsko revščino;

Or. en

Predlog spremembe 438
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da so EU in njene države 
članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 
stanovanjih, naj zagotovijo, da bo vsaj 
30 % novozgrajenih hiš cenovno 
dostopnih za omenjene skupine, ter naj 
odpravijo energijsko revščino do leta 
2030;

29. poudarja, da so EU in njene države 
članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 
stanovanjih;

Or. en

Predlog spremembe 439
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 29
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Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da so EU in njene države 
članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 
stanovanjih, naj zagotovijo, da bo vsaj 
30 % novozgrajenih hiš cenovno 
dostopnih za omenjene skupine, ter naj 
odpravijo energijsko revščino do leta 2030;

29. poudarja, da so EU in njene države 
članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 
stanovanjih, ter naj odpravijo energijsko 
revščino do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 440
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da so EU in njene države 
članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 
stanovanjih, naj zagotovijo, da bo vsaj 
30 % novozgrajenih hiš cenovno dostopnih 
za omenjene skupine, ter naj odpravijo 
energijsko revščino do leta 2030;

29. poziva Komisijo in države članice, 
naj ljudem zagotovijo splošen dostop do 
dostojnih in cenovno dostopnih stanovanj, 
vključno s čisto in kakovostno pitno vodo, 
ustreznimi in pravičnimi sanitarijami in 
higieno ter kakovostjo notranjega okolja, 
in do cenovno dostopne, zanesljive in 
trajnostne energije, tudi z ukrepi za 
postopno odpravo brezdomstva; poziva 
države članice, naj v svojih načrtih za 
okrevanje in odpornost prednostno 
obravnavajo obnovo, da bi prispevale k 
doseganju temeljite prenove v višini 
najmanj 3 % evropskega stavbnega fonda 
na leto; poziva Komisijo in države članice, 
naj kar najbolj povečajo prizadevanja za 
naložbe v cenovno dostopna stanovanja, da 
bi zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 



PE659.082v01-00 70/108 AM\1216518SL.docx

SL

stanovanjih, naj zagotovijo, da bo vsaj 
30 % novozgrajenih hiš cenovno dostopnih 
za omenjene skupine, ter naj odpravijo 
energijsko revščino do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 441
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 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da so EU in njene države 
članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 
stanovanjih, naj zagotovijo, da bo vsaj 
30 % novozgrajenih hiš cenovno dostopnih 
za omenjene skupine, ter naj odpravijo 
energijsko revščino do leta 2030;

29. poudarja, da so EU in njene države 
članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj v skladu s 
temeljnimi pravicami, kot so določene v 
členih 16, 30 in 31 Evropske socialne 
listine ter evropskem stebru socialnih 
pravic; poudarja, da so naložbe v socialna 
in cenovno dostopna stanovanja ključne 
za zagotovitev in izboljšanje kakovosti 
življenja za vse državljane EU; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 
stanovanjih, naj zagotovijo, da bo vsaj 
30 % novozgrajenih hiš cenovno dostopnih 
za omenjene skupine, ter naj odpravijo 
energijsko revščino do leta 2030 s 
podpiranjem naložb gospodinjstev z 
nizkimi dohodki v energijsko učinkovitost; 
poziva Komisijo, naj vključi model 
nevtralnosti stanovanjskih stroškov (ki 
zajema najemnine, stroške energije in 
lokalne davke) v vse predloge o valu 
prenove, da bi združila socialne in 
podnebne cilje ter preprečila „izrinjanje“ 
stanovalcev (prisilne izselitve zaradi 
obnove) in s tem zagotovila, da bodo 
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zvišanja najemnin zaradi obnove 
popolnoma izravnana s prihranki 
energije; poziva Komisijo, naj predlaga 
ambiciozen akcijski načrt za odpravo 
brezdomstva, vključno z vseevropskim 
pristopom „bivališče na prvem mestu“; 
vztraja, naj Komisija predlaga minimalne 
standarde za dostojna stanovanja 
čezmejnih in sezonskih delavcev s 
pravicami do najema, za katera se 
najemnina ne bi odštela od plačila 
delavcu;

Or. en

Predlog spremembe 442
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da so EU in njene države 
članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 
stanovanjih, naj zagotovijo, da bo vsaj 
30 % novozgrajenih hiš cenovno dostopnih 
za omenjene skupine, ter naj odpravijo 
energijsko revščino do leta 2030;

29. poudarja, da so EU in njene države 
članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj v skladu s 
temeljnimi pravicami, kot so določene v 
členih 16, 30 in 31 Evropske socialne 
listine ter evropskem stebru socialnih 
pravic; poudarja, da so naložbe v socialna 
in cenovno dostopna stanovanja ključne 
za zagotovitev in izboljšanje kakovosti 
življenja za vse državljane EU; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 
stanovanjih, naj zagotovijo, da bo vsaj 
30 % novozgrajenih hiš cenovno dostopnih 
za omenjene skupine, ter naj odpravijo 
energijsko revščino do leta 2030 s 
podpiranjem naložb gospodinjstev z 
nizkimi dohodki v energijsko učinkovitost; 
poziva Komisijo, naj predlaga ambiciozen 
akcijski načrt za odpravo brezdomstva, 
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vključno z vseevropskim pristopom 
„bivališče na prvem mestu“; vztraja, naj 
Komisija predlaga minimalne standarde 
za dostojna stanovanja čezmejnih in 
sezonskih delavcev s pravicami do 
najema, za katera se najemnina ne bi 
odštela od plačila delavcu;

Or. en

Predlog spremembe 443
Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da so EU in njene države 
članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 
stanovanjih, naj zagotovijo, da bo vsaj 
30 % novozgrajenih hiš cenovno dostopnih 
za omenjene skupine, ter naj odpravijo 
energijsko revščino do leta 2030;

29. poudarja, da so EU in njene države 
članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih, 
varnih in cenovno dostopnih stanovanj v 
skladu z agendo Združenih narodov do 
leta 2030, zlasti ciljem 11; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 
stanovanjih, naj zagotovijo, da bo vsaj 
30 % novozgrajenih hiš cenovno dostopnih 
za omenjene skupine, ter naj odpravijo 
energijsko revščino do leta 2030; poziva 
države članice in Komisijo, naj sprejmejo 
ukrepe in izvajajo programe za mlade, ki 
dopolnijo 18 let in jim grozi brezdomstvo; 
poudarja, da je pomembno zbirati 
zanesljive podatke o brezdomstvu mladih;

Or. en

Predlog spremembe 444
Cindy Franssen, Maria Walsh, Anne Sander, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, 
Romana Tomc, José Manuel Fernandes
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Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da so EU in njene države 
članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 
stanovanjih, naj zagotovijo, da bo vsaj 
30 % novozgrajenih hiš cenovno dostopnih 
za omenjene skupine, ter naj odpravijo 
energijsko revščino do leta 2030;

29. poudarja, da so EU in njene države 
članice svojim državljanom dolžne 
zagotoviti splošen dostop do dostojnih in 
cenovno dostopnih stanovanj, tudi z ukrepi 
za postopno odpravo brezdomstva; poziva 
Komisijo in države članice, naj kar najbolj 
povečajo prizadevanja za naložbe v 
cenovno dostopna stanovanja, da bi 
zadostile potrebe skupin z nizkimi in 
srednjimi dohodki (spodnji trije kvintili) po 
stanovanjih, naj zagotovijo, da bo vsaj 
30 % novozgrajenih hiš cenovno dostopnih 
za omenjene skupine, ter naj odpravijo 
energijsko revščino do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 445
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. poziva države članice, naj 
zagotovijo enak dostop do zdravstvenih 
storitev in oskrbe, zdravstvenega varstva 
in ustanov za oskrbo brez diskriminacije 
na podlagi starosti;

Or. en

Predlog spremembe 446
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. ponavlja, da socialni sistemi v 
državah članicah temeljijo na globoko 
zakoreninjenih političnih odločitvah in 
družbenih tradicijah;

Or. en

Predlog spremembe 447
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. vztraja, da je treba delavce vključiti 
v sistem socialnega varstva in da morajo 
imeti pravico do nadomestil za 
brezposelnost, plačanega bolniškega 
dopusta, nezgodnega zavarovanja in 
varstva pred nezakonito odpovedjo;

30. vztraja, da je treba glede pravic 
delavcev do vključitve v sistem socialnega 
varstva in njihove pravice do nadomestil 
za brezposelnost, plačanega bolniškega 
dopusta, nezgodnega zavarovanja in 
varstva pred nezakonito odpovedjo 
spoštovati zakonodajo držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 448
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. vztraja, da je treba delavce 
vključiti v sistem socialnega varstva in da 
morajo imeti pravico do nadomestil za 
brezposelnost, plačanega bolniškega 
dopusta, nezgodnega zavarovanja in 
varstva pred nezakonito odpovedjo;

30. spodbuja k sprejetju ukrepov, 
katerih namen bi bil kar najbolj povečati 
število delavcev, vključenih v sistem 
socialnega varstva in upravičenih do 
nadomestil za brezposelnost, plačanega 
bolniškega dopusta, nezgodnega 
zavarovanja in varstva pred nezakonito 
odpovedjo;

Or. en
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Predlog spremembe 449
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. vztraja, da je treba delavce vključiti 
v sistem socialnega varstva in da morajo 
imeti pravico do nadomestil za 
brezposelnost, plačanega bolniškega 
dopusta, nezgodnega zavarovanja in 
varstva pred nezakonito odpovedjo;

30. vztraja, da je treba delavce, zlasti 
platformne delavce, vključiti v sistem 
socialnega varstva in da morajo imeti 
pravico do nadomestil za brezposelnost, 
plačanega bolniškega dopusta, nezgodnega 
zavarovanja in varstva pred nezakonito 
odpovedjo;

Or. en

Predlog spremembe 450
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. vztraja, da je treba delavce vključiti 
v sistem socialnega varstva in da morajo 
imeti pravico do nadomestil za 
brezposelnost, plačanega bolniškega 
dopusta, nezgodnega zavarovanja in 
varstva pred nezakonito odpovedjo;

30. vztraja, da je treba delavce vključiti 
v sistem socialnega varstva in da morajo 
imeti pravico do nadomestil za 
brezposelnost, plačanega bolniškega 
dopusta, starševskega dopusta, 
nezgodnega zavarovanja in varstva pred 
nezakonito odpovedjo;

Or. en

Predlog spremembe 451
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Predlog resolucije
Odstavek 31
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Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja, da je treba vsem 
zagotoviti univerzalni dostop do javne, na 
solidarnosti temelječe in ustrezne 
starostne pokojnine;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 452
Guido Reil, Nicolaus Fest

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja, da je treba vsem 
zagotoviti univerzalni dostop do javne, na 
solidarnosti temelječe in ustrezne 
starostne pokojnine;

31. spodbuja države članice, naj 
zagotovijo, da bo njihov pokojninski 
sistem ostal ustrezen in vzdržen za delavce 
in samozaposlene; spodbuja države 
članice, naj poskrbijo za dostojne 
starostne pokojnine in se borijo proti 
revščini med upokojenci;

Or. en

Predlog spremembe 453
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja, da je treba vsem 
zagotoviti univerzalni dostop do javnih, na 
solidarnosti temelječih in ustreznih 
starostnih pokojnin;

31. poudarja, da se dostop do ustrezne 
starostne pokojnine zagotovi vsem, ki so 
med delovno dobo ustrezno plačevali svoje 
pokojninske prispevke;

Or. en

Predlog spremembe 454
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Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja, da je treba vsem 
zagotoviti univerzalni dostop do javnih, na 
solidarnosti temelječih in ustreznih 
starostnih pokojnin;

31. poudarja, da je treba vsem 
zagotoviti univerzalni dostop do javne, na 
solidarnosti temelječe in ustrezne starostne 
pokojnine; se zaveda, da se države članice 
soočajo z izzivi na področju povečanja 
vzdržnosti pokojninskih sistemov, vendar 
poudarja, da je pomembno ohraniti 
solidarnost v pokojninskih sistemih z 
okrepitvijo prihodkov, ne da bi pri tem 
zvišali upokojitveno starost; poudarja 
pomen javnih in poklicnih pokojninskih 
sistemov, ki zagotavljajo ustrezno 
pokojnino precej nad pragom revščine in 
upokojencem omogočajo, da ohranijo svoj 
življenjski standard; meni, da so zvišanje 
ravni zaposlenosti in kakovosti delovnih 
mest v vseh starostnih skupinah, 
izboljšanje delovnih in zaposlitvenih 
pogojev ter dodelitev potrebnih dodatnih 
javnih sredstev najboljši načini za 
zagotavljanje vzdržnih, varnih in 
ustreznih pokojnin za ženske in moške; 
meni, da bi se morale reforme 
pokojninskega sistema med drugim 
osredotočati na dejansko upokojitveno 
starost in odražati trende na trgu dela, 
rodnost, razmere na zdravstvenem 
področju in glede bogastva, delovne 
pogoje in stopnjo ekonomske odvisnosti; 
meni, da bi bilo treba pri teh reformah 
upoštevati tudi razmere milijonov 
delavcev v Evropi, zlasti žensk, mladih in 
samozaposlenih, ki se soočajo z 
negotovimi in netipičnimi zaposlitvami, 
obdobji neželene brezposelnosti in 
skrajšanim delovnim časom;

Or. en

Predlog spremembe 455
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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 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31a. je zaskrbljen, ker je pandemija 
dodatno poslabšala ranljivost, izolacijo, 
tveganje revščine in socialno izključenost 
starejših; poziva Komisijo, naj predloži 
načrt za zagotavljanje duševnega zdravja, 
dostojanstva in dobrobiti ljudi, tudi 
starejših, s podporo ustreznim 
kakovostnim javnim storitvam 
zdravstvenega varstva in oskrbe, 
naložbami v storitve v skupnosti, dostojna 
stanovanja in infrastrukturo, dajanjem 
prednosti projektom socialnega 
gospodarstva, vključno s sobivanjskimi 
skupnostmi in zadružnimi stanovanji, 
programi za zdravje in dobro počutje, 
dnevno in dolgotrajno oskrbo starejših ter 
varstvom vloge in delovnih pogojev 
oskrbovalcev ter s spodbujanjem 
medgeneracijske solidarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 456
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31a. poziva države članice k naložbam v 
preprečevanje bolezni in spodbujanje 
zdravja, zgodnje diagnosticiranje, 
zdravstveno infrastrukturo in socialno 
varstvo, da bi rešile potrebe starajočega se 
prebivalstva in odgovorile na naraščajoče 
povpraševanje, in k zagotavljanju, da bo 
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vsakemu državljanu omogočen 
pravočasen dostop do kakovostnega 
cenovno ugodnega, preventivnega in 
kurativnega zdravstvenega varstva, kot ga 
zagotavlja evropski steber socialnih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 457
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 31 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31b. poudarja, da je prosto gibanje 
delavcev v EU temeljna svoboščina in 
sestavni del uspeha notranjega trga; 
ugotavlja, da za delavce, ki uveljavljajo to 
pravico v prekarnih pogojih in pogosto 
prek goljufivih agencij za zaposlovanje in 
posrednikov na trgu dela, obstajajo siva 
območja in pravne vrzeli; opozarja, da to 
povzroča izkoriščanje delovne sile, 
nelojalno konkurenco in izkrivljanje trga; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo vsem mobilnim 
delavcem v EU;

Or. en

Predlog spremembe 458
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o agencijah za začasno delo, da 
bi vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 

črtano
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zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela; 
poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: 
prepoved posrednikov na trgu dela, ki 
delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo 
direktive o agencijah za začasno delo, 
zajamčeno minimalno plačo, zajamčeno 
minimalno število delovnih ur na 
teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni 
postavki ne more odšteti od minimalne 
plače, prepoved odbitkov od plače pri 
pogodbah za krajši delovni čas, 
zajamčeno enako obravnavo za vsako 
osebo, ki je v zadevni državi članici 
zaščitena kot delavec, ki dela v istem 
podjetju/sektorju, obveznost, da se vse 
agencije za začasno delo, ki obratujejo na 
enotnem trgu, prijavijo v evropski register 
in pridobijo certifikat za delovanje na 
enotnem trgu, ter sankcije za podjetja, ki 
uporabljajo goljufive politike 
zaposlovanja in trgovine z ljudmi za 
izkoriščanje delovne sile;

Or. en

Predlog spremembe 459
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela; 

32. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
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poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: 
prepoved posrednikov na trgu dela, ki 
delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo 
direktive o agencijah za začasno delo, 
zajamčeno minimalno plačo, zajamčeno 
minimalno število delovnih ur na 
teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni 
postavki ne more odšteti od minimalne 
plače, prepoved odbitkov od plače pri 
pogodbah za krajši delovni čas, 
zajamčeno enako obravnava za vsako 
osebo, ki je v zadevni državi članici 
zaščitena kot delavec, ki dela v istem 
podjetju/sektorju, obveznost, da se vse 
agencije za začasno delo, ki obratujejo na 
enotnem trgu, prijavijo v evropski register 
in pridobijo certifikat za delovanje na 
enotnem trgu, ter sankcije za podjetja, ki 
uporabljajo goljufive politike 
zaposlovanja in trgovine z ljudmi za 
izkoriščanje delovne sile;

oblikami posrednikov na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 460
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela; 
poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: 
prepoved posrednikov na trgu dela, ki 
delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo 
direktive o agencijah za začasno delo, 
zajamčeno minimalno plačo, zajamčeno 
minimalno število delovnih ur na 

32. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno preiskavo vloge agencij za 
začasno delo v čezmejnem in sezonskem 
delu z namenom pregleda direktive o 
agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela; poziva 
države članice, naj okrepijo izvrševanje in 
boj proti praksam zlonamernih agencij za 
zaposlovanje; prosi Komisijo, naj v okviru 
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teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni 
postavki ne more odšteti od minimalne 
plače, prepoved odbitkov od plače pri 
pogodbah za krajši delovni čas, zajamčeno 
enako obravnava za vsako osebo, ki je v 
zadevni državi članici zaščitena kot 
delavec, ki dela v istem podjetju/sektorju, 
obveznost, da se vse agencije za začasno 
delo, ki obratujejo na enotnem trgu, 
prijavijo v evropski register in pridobijo 
certifikat za delovanje na enotnem trgu, ter 
sankcije za podjetja, ki uporabljajo 
goljufive politike zaposlovanja in trgovine 
z ljudmi za izkoriščanje delovne sile;

preiskave oceni naslednja možna področja 
izboljšav: prepoved posrednikov na trgu 
dela, ki delujejo na enotnem trgu in ne 
spoštujejo direktive o agencijah za začasno 
delo, zajamčeno minimalno plačo, 
zajamčeno minimalno število delovnih ur 
na teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni 
postavki ne more odšteti od minimalne 
plače, prepoved odbitkov od plače pri 
pogodbah za krajši delovni čas, zajamčeno 
enako obravnavo za vsako osebo, ki je v 
zadevni državi članici zaščitena kot 
delavec, ki dela v istem podjetju/sektorju, 
obveznost, da se vse agencije za začasno 
delo, ki obratujejo na enotnem trgu, 
prijavijo v evropski register in pridobijo 
certifikat za delovanje na enotnem trgu, ter 
sankcije za podjetja, ki uporabljajo 
goljufive politike zaposlovanja in trgovine 
z ljudmi za izkoriščanje delovne sile;

Or. en

Predlog spremembe 461
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela; 
poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: 
prepoved posrednikov na trgu dela, ki 
delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo 
direktive o agencijah za začasno delo, 
zajamčeno minimalno plačo, zajamčeno 
minimalno število delovnih ur na 
teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni 

32. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela; 
poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: 
prepoved posrednikov na trgu dela, ki 
delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo 
direktive o agencijah za začasno delo, 
zajamčeno minimalno število delovnih ur 
na teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni 
postavki ne more odšteti od minimalne 
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postavki ne more odšteti od minimalne 
plače, prepoved odbitkov od plače pri 
pogodbah za krajši delovni čas, zajamčeno 
enako obravnava za vsako osebo, ki je v 
zadevni državi članici zaščitena kot 
delavec, ki dela v istem podjetju/sektorju, 
obveznost, da se vse agencije za začasno 
delo, ki obratujejo na enotnem trgu, 
prijavijo v evropski register in pridobijo 
certifikat za delovanje na enotnem trgu, ter 
sankcije za podjetja, ki uporabljajo 
goljufive politike zaposlovanja in trgovine 
z ljudmi za izkoriščanje delovne sile;

plače, prepoved odbitkov od plače pri 
pogodbah za krajši delovni čas, zajamčeno 
enako obravnavo za vsako osebo, ki je v 
zadevni državi članici zaščitena kot 
delavec, ki dela v istem podjetju/sektorju, 
obveznost, da se vse agencije za začasno 
delo, ki obratujejo na enotnem trgu, 
prijavijo v evropski register in pridobijo 
certifikat za delovanje na enotnem trgu, ter 
sankcije za podjetja, ki uporabljajo 
goljufive politike zaposlovanja in trgovine 
z ljudmi za izkoriščanje delovne sile;

Or. en

Predlog spremembe 462
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela; 
poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: 
prepoved posrednikov na trgu dela, ki 
delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo 
direktive o agencijah za začasno delo, 
zajamčeno minimalno plačo, zajamčeno 
minimalno število delovnih ur na 
teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni 
postavki ne more odšteti od minimalne 
plače, prepoved odbitkov od plače pri 
pogodbah za krajši delovni čas, zajamčeno 
enako obravnava za vsako osebo, ki je v 
zadevni državi članici zaščitena kot 
delavec, ki dela v istem podjetju/sektorju, 
obveznost, da se vse agencije za začasno 

32. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela; 
poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: 
prepoved posrednikov na trgu dela, ki 
delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo 
direktive o agencijah za začasno delo, 
zajamčeno plačo, zajamčeno minimalno 
število delovnih ur na teden/mesec, ki jih 
delodajalec v nobeni postavki ne more 
odšteti od plače, prepoved odbitkov od 
plače pri pogodbah za krajši delovni čas, 
zajamčeno enako obravnavo za vsako 
osebo, ki je v zadevni državi članici 
zaščitena kot delavec, ki dela v istem 
podjetju/sektorju, obveznost, da se vse 
agencije za začasno delo, ki obratujejo na 
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delo, ki obratujejo na enotnem trgu, 
prijavijo v evropski register in pridobijo 
certifikat za delovanje na enotnem trgu, ter 
sankcije za podjetja, ki uporabljajo 
goljufive politike zaposlovanja in trgovine 
z ljudmi za izkoriščanje delovne sile;

enotnem trgu, prijavijo v evropski register 
in pridobijo certifikat za delovanje na 
enotnem trgu, ter sankcije za podjetja, ki 
uporabljajo goljufive politike zaposlovanja 
in trgovine z ljudmi za izkoriščanje 
delovne sile;

Or. en

Predlog spremembe 463
Krzysztof Hetman

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela; 
poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: 
prepoved posrednikov na trgu dela, ki 
delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo 
direktive o agencijah za začasno delo, 
zajamčeno minimalno plačo, zajamčeno 
minimalno število delovnih ur na 
teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni 
postavki ne more odšteti od minimalne 
plače, prepoved odbitkov od plače pri 
pogodbah za krajši delovni čas, zajamčeno 
enako obravnava za vsako osebo, ki je v 
zadevni državi članici zaščitena kot 
delavec, ki dela v istem podjetju/sektorju, 
obveznost, da se vse agencije za začasno 
delo, ki obratujejo na enotnem trgu, 
prijavijo v evropski register in pridobijo 
certifikat za delovanje na enotnem trgu, ter 
sankcije za podjetja, ki uporabljajo 
goljufive politike zaposlovanja in trgovine 
z ljudmi za izkoriščanje delovne sile;

32. ugotavlja, da so bile določbe o 
začasnem delu nedavno revidirane z 
Direktivo (EU) 2018/957 o spremembi 
Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na 
delo v okviru opravljanja storitev; 
poudarja, da člen 2(1) Direktive 
(EU) 2018/957 določa, da mora Komisija 
do 30. julija 2023 predložiti poročilo o 
delovanju direktive skupaj z morebitnimi 
predlaganimi spremembami; poudarja, da 
bi bilo treba to poročilo upoštevati pri 
odločanju o morebitnem pregledu; poziva 
Komisijo, naj pregleda direktivo o 
agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela; 
poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: 
prepoved posrednikov na trgu dela, ki 
delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo 
direktive o agencijah za začasno delo, 
zajamčeno minimalno plačo, zajamčeno 
minimalno število delovnih ur na 
teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni 
postavki ne more odšteti od minimalne 
plače, prepoved odbitkov od plače pri 
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pogodbah za krajši delovni čas, zajamčeno 
enako obravnavo za vsako osebo, ki je v 
zadevni državi članici zaščitena kot 
delavec, ki dela v istem podjetju/sektorju, 
obveznost, da se vse agencije za začasno 
delo, ki obratujejo na enotnem trgu, 
prijavijo v evropski register in pridobijo 
certifikat za delovanje na enotnem trgu, ter 
sankcije za podjetja, ki uporabljajo 
goljufive politike zaposlovanja in trgovine 
z ljudmi za izkoriščanje delovne sile;

Or. en

Predlog spremembe 464
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 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela; 
poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: 
prepoved posrednikov na trgu dela, ki 
delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo 
direktive o agencijah za začasno delo, 
zajamčeno minimalno plačo, zajamčeno 
minimalno število delovnih ur na 
teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni 
postavki ne more odšteti od minimalne 
plače, prepoved odbitkov od plače pri 
pogodbah za krajši delovni čas, zajamčeno 
enako obravnava za vsako osebo, ki je v 
zadevni državi članici zaščitena kot 
delavec, ki dela v istem podjetju/sektorju, 
obveznost, da se vse agencije za začasno 

32. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela, 
vključno z agencijami za zaposlovanje; 
poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: 
prepoved posrednikov na trgu dela, ki 
delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo 
direktive o agencijah za začasno delo, 
zajamčeno minimalno plačo, zajamčeno 
minimalno število delovnih ur na 
teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni 
postavki ne more odšteti od minimalne 
plače, prepoved odbitkov od plače pri 
pogodbah za krajši delovni čas, zajamčeno 
enako obravnavo za vsako osebo, ki je v 
zadevni državi članici zaščitena kot 
delavec, ki dela v istem podjetju/sektorju, 
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delo, ki obratujejo na enotnem trgu, 
prijavijo v evropski register in pridobijo 
certifikat za delovanje na enotnem trgu, ter 
sankcije za podjetja, ki uporabljajo 
goljufive politike zaposlovanja in trgovine 
z ljudmi za izkoriščanje delovne sile;

obveznost, da se vse agencije za začasno 
delo, ki obratujejo na enotnem trgu, 
prijavijo v evropski register in pridobijo 
certifikat za delovanje na enotnem trgu, ter 
sankcije za podjetja, ki uporabljajo 
goljufive politike zaposlovanja in trgovine 
z ljudmi za izkoriščanje delovne sile; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
ustavijo neposredna plačila v okviru 
skupne kmetijske politike upravičencem, 
ki ne upoštevajo nacionalnega in 
evropskega delovnega prava, konvencij 
MOD in veljavnih sporazumov o 
kolektivnih pogajanjih;

Or. en

Predlog spremembe 465
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela; 
poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: 
prepoved posrednikov na trgu dela, ki 
delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo 
direktive o agencijah za začasno delo, 
zajamčeno minimalno plačo, zajamčeno 
minimalno število delovnih ur na 
teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni 
postavki ne more odšteti od minimalne 
plače, prepoved odbitkov od plače pri 
pogodbah za krajši delovni čas, zajamčeno 
enako obravnava za vsako osebo, ki je v 
zadevni državi članici zaščitena kot 
delavec, ki dela v istem podjetju/sektorju, 

32. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela; 
poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: 
poln dostop delavca do pogodbe o 
zaposlitvi in pravic delavcev v jeziku, ki ga 
delavec razume, prepoved posrednikov na 
trgu dela, ki delujejo na enotnem trgu in ne 
spoštujejo direktive o agencijah za začasno 
delo, zajamčeno minimalno plačo, 
zajamčeno minimalno število delovnih ur 
na teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni 
postavki ne more odšteti od minimalne 
plače, prepoved odbitkov od plače pri 
pogodbah za krajši delovni čas, zajamčeno 
enako obravnavo za vsako osebo, ki je v 
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obveznost, da se vse agencije za začasno 
delo, ki obratujejo na enotnem trgu, 
prijavijo v evropski register in pridobijo 
certifikat za delovanje na enotnem trgu, ter 
sankcije za podjetja, ki uporabljajo 
goljufive politike zaposlovanja in trgovine 
z ljudmi za izkoriščanje delovne sile;

zadevni državi članici zaščitena kot 
delavec, ki dela v istem podjetju/sektorju, 
obveznost, da se vse agencije za začasno 
delo, ki obratujejo na enotnem trgu, 
prijavijo v evropski register in pridobijo 
certifikat za delovanje na enotnem trgu, ter 
sankcije za podjetja, ki uporabljajo 
goljufive politike zaposlovanja in trgovine 
z ljudmi za izkoriščanje delovne sile;

Or. en

Predlog spremembe 466
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela; 
poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: 
prepoved posrednikov na trgu dela, ki 
delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo 
direktive o agencijah za začasno delo, 
zajamčeno minimalno plačo, zajamčeno 
minimalno število delovnih ur na 
teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni 
postavki ne more odšteti od minimalne 
plače, prepoved odbitkov od plače pri 
pogodbah za krajši delovni čas, zajamčeno 
enako obravnava za vsako osebo, ki je v 
zadevni državi članici zaščitena kot 
delavec, ki dela v istem podjetju/sektorju, 
obveznost, da se vse agencije za začasno 
delo, ki obratujejo na enotnem trgu, 
prijavijo v evropski register in pridobijo 
certifikat za delovanje na enotnem trgu, ter 

32. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela; 
poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: 
prepoved posrednikov na trgu dela, ki 
delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo 
direktive o agencijah za začasno delo, 
zajamčeno minimalno plačo, zajamčeno 
minimalno število delovnih ur na 
teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni 
postavki ne more odšteti od minimalne 
plače ali plač, ki jih določajo kolektivne 
pogodbe, prepoved odbitkov od plače pri 
pogodbah za krajši delovni čas, zajamčeno 
enako obravnavo za vsako osebo, ki je v 
zadevni državi članici zaščitena kot 
delavec, ki dela v istem podjetju/sektorju, 
obveznost, da se vse agencije za začasno 
delo, ki obratujejo na enotnem trgu, 
prijavijo v evropski register in pridobijo 
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sankcije za podjetja, ki uporabljajo 
goljufive politike zaposlovanja in trgovine 
z ljudmi za izkoriščanje delovne sile;

certifikat za delovanje na enotnem trgu, ter 
sankcije za podjetja, ki uporabljajo 
goljufive politike zaposlovanja in trgovine 
z ljudmi za izkoriščanje delovne sile;

Or. en

Predlog spremembe 467
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis)

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela; 
poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: 
prepoved posrednikov na trgu dela, ki 
delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo 
direktive o agencijah za začasno delo, 
zajamčeno minimalno plačo, zajamčeno 
minimalno število delovnih ur na 
teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni 
postavki ne more odšteti od minimalne 
plače, prepoved odbitkov od plače pri 
pogodbah za krajši delovni čas, zajamčeno 
enako obravnava za vsako osebo, ki je v 
zadevni državi članici zaščitena kot 
delavec, ki dela v istem podjetju/sektorju, 
obveznost, da se vse agencije za začasno 
delo, ki obratujejo na enotnem trgu, 
prijavijo v evropski register in pridobijo 
certifikat za delovanje na enotnem trgu, ter 
sankcije za podjetja, ki uporabljajo 
goljufive politike zaposlovanja in trgovine 
z ljudmi za izkoriščanje delovne sile;

32. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o agencijah za začasno delo, da bi 
vzpostavila pravni okvir, s katerim bi 
zagotovili dostojne delovne pogoje in 
enako obravnavo sezonskih delavcev 
znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo 
sklenjene pogodbe za določen čas z 
agencijami za začasno delo in drugimi 
oblikami posrednikov na trgu dela, 
vključno z agencijami za zaposlovanje; 
poudarja, da bi moral ta okvir vključevati: 
prepoved posrednikov na trgu dela, ki 
delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo 
direktive o agencijah za začasno delo, 
zajamčeno minimalno plačo, zajamčeno 
minimalno število delovnih ur na 
teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni 
postavki ne more odšteti od minimalne 
plače, prepoved odbitkov od plače pri 
pogodbah za krajši delovni čas, zajamčeno 
enako obravnavo za vsako osebo, ki je v 
zadevni državi članici zaščitena kot 
delavec, ki dela v istem podjetju/sektorju, 
obveznost, da se vse agencije za začasno 
delo, ki obratujejo na enotnem trgu, 
prijavijo v evropski register in pridobijo 
certifikat za delovanje na enotnem trgu, ter 
sankcije za podjetja, ki uporabljajo 
goljufive politike zaposlovanja in trgovine 
z ljudmi za izkoriščanje delovne sile;
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Or. en

Predlog spremembe 468
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. poziva Komisijo, naj pregleda 
Direktivo 2014/24/EU o javnem 
naročanju, da bi začela izvajati socialno 
klavzulo, ki bi od gospodarskih subjektov 
in podizvajalcev zahtevala, da v celoti 
spoštujejo pravico delavcev do kolektivnih 
pogajanj in določijo pogoje za polno 
izvajanje veljavnih sektorskih kolektivnih 
pogodb in tukaj opisanih delovnih 
pogojev, hkrati pa spoštujejo nacionalne 
tradicije in modele trga dela; države 
članice poziva, naj zagotavljajo njihovo 
spoštovanje, preverjanje in izvrševanje;

Or. en

Predlog spremembe 469
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. ugotavlja, da so čezmejni, obmejni 
in sezonski delavci sestavni del evropskih 
trgov dela, ki zagotavlja ključno pomoč 
sicer ključnim ali delovno intenzivnim 
sektorjem in potrebno prožnost za 
prilagajanje na spremembe in prehod; 
poziva, naj se okrepi njihova zaščita in 
omogoči, da bodo imeli neoviran dostop 
do zaposlovanja in zaposlitvenih možnosti 
v drugih državah članicah, pri čemer se 
ne bo poslabšala njihova socialna zaščita, 
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kot je določeno v členu 45(2) PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 470
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis)

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajni predlog o evropski številki 
socialnega zavarovanja, ki bi vključeval 
določbe o uvedbi osebne delovne 
izkaznice, ki bi bila učinkovit instrument 
za uveljavljanje pravil o socialni varnosti 
in pravicah delavcev ter bi spodbujala 
pravično mobilnost;

Or. en

Predlog spremembe 471
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Predlog resolucije
Odstavek 32 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32b. poziva Komisijo, naj od 
prejemnikov in upravičencev do 
financiranja EU, nepovratnih sredstev, 
strukturnih skladov, skupne kmetijske 
politike (SKP) in najemnih pogodb ter od 
drugih ustreznih akterjev zahteva, da 
podprejo in spoštujejo kolektivna 
pogajanja in veljavne delovne pogoje;

Or. en
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Predlog spremembe 472
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis)

Predlog resolucije
Odstavek 32 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32b. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o prenosu podjetij, da bi 
uveljavila njen prvotni predvideni namen, 
to je varstvo delavcev in zagotavljanje, da 
to varstvo zajema vse zadevne delavce;

Or. en

Predlog spremembe 473
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis)

Predlog resolucije
Odstavek 32 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32c. poziva Komisijo, naj pregleda 
pravila Unije o javnem naročanju, da bi 
okrepila socialne klavzule v javnih 
naročilih in vzpostavila evropski 
mehanizem za izključitev primarnih 
izvajalcev in podizvajalcev, ki večkrat 
izvajajo socialni damping in zlorabe;

Or. en

Predlog spremembe 474
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja, da praksa ustanavljanja 33. poudarja, da praksa ustanavljanja 
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hčerinskih družb ali oblikovanja 
podizvajalskih verig, s katerimi se 
zmanjšuje socialne prispevke ne da bi pri 
tem zagotovili učinkovito kritje socialnega 
zavarovanja v praksi, škoduje vzdržnosti 
sistemov socialnega varstva ter da jo 
morajo Komisije in države članice 
obravnavati; poziva Komisijo, naj sprejme 
zakonodajne ukrepe, s katerimi bo omejila 
dovoljeno dolžino podizvajalske verige ter 
zagotovila splošno solidarno odgovornost 
vzdolž celotne podizvajalske verige, da bi 
zavarovala pravice delavcev;

hčerinskih družb ali oblikovanja 
podizvajalskih verig, s katerimi se 
zmanjšujejo socialni prispevki, ne da bi pri 
tem zagotovili učinkovito kritje socialnega 
zavarovanja v praksi, škoduje vzdržnosti 
sistemov socialnega varstva ter da jo 
morajo države članice obravnavati;

Or. en

Predlog spremembe 475
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja, da praksa ustanavljanja 
hčerinskih družb ali oblikovanja 
podizvajalskih verig, s katerimi se 
zmanjšuje socialne prispevke ne da bi pri 
tem zagotovili učinkovito kritje socialnega 
zavarovanja v praksi, škoduje vzdržnosti 
sistemov socialnega varstva ter da jo 
morajo Komisije in države članice 
obravnavati; poziva Komisijo, naj sprejme 
zakonodajne ukrepe, s katerimi bo omejila 
dovoljeno dolžino podizvajalske verige ter 
zagotovila splošno solidarno odgovornost 
vzdolž celotne podizvajalske verige, da bi 
zavarovala pravice delavcev;

33. poudarja, da praksa ustanavljanja 
hčerinskih družb ali oblikovanja 
podizvajalskih verig, s katerimi se 
zmanjšujejo socialni prispevki, ne da bi pri 
tem zagotovili učinkovito kritje socialnega 
zavarovanja v praksi, škoduje vzdržnosti 
sistemov socialnega varstva ter da jo 
morajo Komisija in države članice 
obravnavati ter zagotoviti splošno 
solidarno odgovornost vzdolž celotne 
podizvajalske verige, da bi zavarovale 
pravice delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 476
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
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Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja, da praksa ustanavljanja 
hčerinskih družb ali oblikovanja 
podizvajalskih verig, s katerimi se 
zmanjšuje socialne prispevke ne da bi pri 
tem zagotovili učinkovito kritje socialnega 
zavarovanja v praksi, škoduje vzdržnosti 
sistemov socialnega varstva ter da jo 
morajo Komisije in države članice 
obravnavati; poziva Komisijo, naj sprejme 
zakonodajne ukrepe, s katerimi bo omejila 
dovoljeno dolžino podizvajalske verige ter 
zagotovila splošno solidarno odgovornost 
vzdolž celotne podizvajalske verige, da bi 
zavarovala pravice delavcev;

33. poudarja, da praksa ustanavljanja 
hčerinskih družb ali oblikovanja 
podizvajalskih verig, s katerimi se 
zmanjšuje socialna varnost, delodajalci pa 
se izogibajo obveznostim in prispevkom, 
ne da bi pri tem zagotovili učinkovito kritje 
socialnega zavarovanja v praksi, škoduje 
zaščiti delavcev in vzdržnosti sistemov 
socialnega varstva ter da jo morajo 
Komisija in države članice obravnavati; 
poziva Komisijo, naj sprejme zakonodajne 
ukrepe, s katerimi bo omejila dovoljeno 
dolžino podizvajalske verige ter zagotovila 
splošno solidarno odgovornost vzdolž 
celotne podizvajalske verige, da bi 
zavarovala pravice delavcev in njihove 
zahtevke v primerih, kot so zaostanki pri 
izplačevanju plač, neplačevanje socialnih 
prispevkov, stečaj ali navidezni 
podizvajalci, ki preprosto izginejo ali ne 
plačujejo ustrezno;

Or. en

Predlog spremembe 477
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja, da praksa ustanavljanja 
hčerinskih družb ali oblikovanja 
podizvajalskih verig, s katerimi se 
zmanjšuje socialne prispevke ne da bi pri 
tem zagotovili učinkovito kritje socialnega 
zavarovanja v praksi, škoduje vzdržnosti 
sistemov socialnega varstva ter da jo 
morajo Komisije in države članice 
obravnavati; poziva Komisijo, naj sprejme 
zakonodajne ukrepe, s katerimi bo omejila 

33. poudarja, da praksa ustanavljanja 
hčerinskih družb ali oblikovanja 
podizvajalskih verig, s katerimi se 
delodajalci izogibajo svojim obveznostim 
in zmanjšujejo socialni prispevki, ne da bi 
pri tem zagotovili učinkovito kritje 
socialnega zavarovanja v praksi, škoduje 
zaščiti delavcev in vzdržnosti sistemov 
socialnega varstva ter da jo morajo 
Komisija in države članice obravnavati; 
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dovoljeno dolžino podizvajalske verige ter 
zagotovila splošno solidarno odgovornost 
vzdolž celotne podizvajalske verige, da bi 
zavarovala pravice delavcev;

poziva Komisijo, naj sprejme zakonodajne 
ukrepe, s katerimi bo omejila dovoljeno 
dolžino podizvajalske verige ter zagotovila 
splošno solidarno odgovornost vzdolž 
celotne podizvajalske verige, da bi 
zavarovala pravice delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 478
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja, da praksa ustanavljanja 
hčerinskih družb ali oblikovanja 
podizvajalskih verig, s katerimi se 
zmanjšuje socialne prispevke ne da bi pri 
tem zagotovili učinkovito kritje socialnega 
zavarovanja v praksi, škoduje vzdržnosti 
sistemov socialnega varstva ter da jo 
morajo Komisije in države članice 
obravnavati; poziva Komisijo, naj sprejme 
zakonodajne ukrepe, s katerimi bo omejila 
dovoljeno dolžino podizvajalske verige ter 
zagotovila splošno solidarno odgovornost 
vzdolž celotne podizvajalske verige, da bi 
zavarovala pravice delavcev;

33. poudarja, da praksa ustanavljanja 
hčerinskih družb ali oblikovanja 
podizvajalskih verig, s katerimi se 
zmanjšujejo socialni prispevki, ne da bi pri 
tem zagotovili učinkovito kritje socialnega 
zavarovanja v praksi, škoduje vzdržnosti 
sistemov socialnega varstva ter da jo 
morajo Komisija in države članice 
obravnavati; poziva Komisijo, naj sprejme 
zakonodajne ukrepe, s katerimi bo 
zagotovila splošno solidarno odgovornost 
vzdolž celotne podizvajalske verige, da bi 
zavarovala pravice delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 479
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis)

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja, da praksa ustanavljanja 
hčerinskih družb ali oblikovanja 

33. poudarja, da praksa ustanavljanja 
hčerinskih družb ali oblikovanja 
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podizvajalskih verig, s katerimi se 
zmanjšuje socialne prispevke ne da bi pri 
tem zagotovili učinkovito kritje socialnega 
zavarovanja v praksi, škoduje vzdržnosti 
sistemov socialnega varstva ter da jo 
morajo Komisije in države članice 
obravnavati; poziva Komisijo, naj sprejme 
zakonodajne ukrepe, s katerimi bo omejila 
dovoljeno dolžino podizvajalske verige ter 
zagotovila splošno solidarno odgovornost 
vzdolž celotne podizvajalske verige, da bi 
zavarovala pravice delavcev;

podizvajalskih verig, s katerimi se 
delodajalci izogibajo svojim obveznostim 
in zmanjšujejo socialni prispevki, ne da bi 
pri tem zagotovili učinkovito kritje 
socialnega zavarovanja v praksi, škoduje 
socialni zaščiti delavcev in vzdržnosti 
sistemov socialnega varstva ter da jo 
morajo Komisija in države članice 
obravnavati; poziva Komisijo, naj sprejme 
zakonodajne ukrepe, s katerimi bo omejila 
dovoljeno dolžino podizvajalske verige ter 
zagotovila splošno solidarno odgovornost 
vzdolž celotne podizvajalske verige, da bi 
zavarovala pravice delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 480
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. poziva k usklajenemu pristopu na 
ravni EU, da bi preprečili škodljivo 
konkurenco na področju stroškov dela in 
povečali navzgor usmerjeno socialno 
konvergenco za vse; poziva Komisijo in 
države članice, naj okrepijo prenosljivost 
pravic ter zagotovijo poštene in pravične 
delovne pogoje za mobilne, obmejne in 
sezonske delavce; poziva države članice, 
naj se v celoti zavežejo, da bodo podprle 
digitalizacijo javnih storitev in s tem 
spodbudile pravično mobilnost delavcev, 
zlasti z usklajevanjem sistemov socialne 
varnosti; zato poziva Komisijo, naj 
pripravi predlog za digitalno evropsko 
številko socialnega zavarovanja;

Or. en
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Predlog spremembe 481
Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, s katero bi se 
lahko tudi vzpostavil nadzorni mehanizem 
za posameznike in ustrezne organe za 
zagotavljanje, da so prispevki za socialno 
varnost plačani v skladu z obveznostmi; 
poleg tega meni, da mora imeti vsak 
delavec celovit pregled na tem, kdo je 
njegov delodajalec, ter nad svojo plačo, 
dodatki in delovnimi pravicami, bodisi v 
skladu s sektorskimi kolektivnimi 
pogodbami bodisi z nacionalno 
zakonodajo, kjer je to primerno;

Or. en

Predlog spremembe 482
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, tudi s pregledom Uredbe (ES) 
št. 883/2004, da bi vzpostavile dejanski 
evropski trg dela; poudarja nujnost 
izvajanja digitalnih orodij za spodbujanje 
in varstvo mobilnosti delavcev, vključno z 
evropsko številko socialnega zavarovanja, 
elektronsko izmenjavo informacij o 
socialni varnosti in cilji trajnostnega 
razvoja;

Or. en
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Predlog spremembe 483
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. poziva Komisijo, naj uvede 
evropsko številko socialnega zavarovanja 
in dodatno razmisli o uvedbi osebne 
delovne izkaznice, saj bi ti bili učinkovita 
instrumenta za socialne pravice in njihovo 
uveljavljanje na eni strani ter pravice 
delavcev na drugi strani kot sestavni del 
prizadevanj Evropske unije za 
spodbujanje in izboljšanje prostega 
gibanja delavcev na podlagi pravic;

Or. en

Predlog spremembe 484
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. poudarja, da praksa ustanavljanja 
hčerinskih družb ali oblikovanja 
podizvajalskih verig, s katerimi se 
zmanjšujejo socialni prispevki, ne da bi 
pri tem zagotovili učinkovito kritje 
socialnega zavarovanja v praksi, škoduje 
vzdržnosti sistemov socialnega varstva ter 
da jo morajo Komisija in države članice 
obravnavati; 

Or. en

Predlog spremembe 485
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Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 33 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33b. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktivo o javnem naročanju, da bi 
okrepila socialne klavzule v javnih 
naročilih, izvzela vse socialne storitve in 
storitve socialnega varstva iz obveznosti 
naročanja ter vzpostavila evropski 
mehanizem izključevanja za izključitev 
primarnih izvajalcev in podizvajalcev, ki 
so večkrat vpleteni v nelojalno 
konkurenco in davčne goljufije;

Or. en

Predlog spremembe 486
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da mora imeti Evropski 
organ za delo možnost izvajanja 
inšpekcijskega nadzora in nalaganja 
sankcij in kazni podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, da se bo 
lahko učinkovito boril proti socialnem 
dampingu ter izkoriščanju in zlorabljanju 
delavcev; poziva Komisijo, naj to vključi v 
oceno mandata Evropskega organa za 
delo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 487
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da mora imeti Evropski 
organ za delo možnost izvajanja 
inšpekcijskega nadzora in nalaganja 
sankcij in kazni podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, da se bo 
lahko učinkovito boril proti socialnem 
dampingu ter izkoriščanju in zlorabljanju 
delavcev; poziva Komisijo, naj to vključi v 
oceno mandata Evropskega organa za 
delo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 488
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da mora imeti Evropski 
organ za delo možnost izvajanja 
inšpekcijskega nadzora in nalaganja 
sankcij in kazni podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, da se bo 
lahko učinkovito boril proti socialnem 
dampingu ter izkoriščanju in zlorabljanju 
delavcev; poziva Komisijo, naj to vključi v 
oceno mandata Evropskega organa za 
delo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 489
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 34
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Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da mora imeti Evropski 
organ za delo možnost izvajanja 
inšpekcijskega nadzora in nalaganja 
sankcij in kazni podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, da se bo 
lahko učinkovito boril proti socialnem 
dampingu ter izkoriščanju in zlorabljanju 
delavcev; poziva Komisijo, naj to vključi v 
oceno mandata Evropskega organa za 
delo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 490
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis)

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da mora imeti Evropski 
organ za delo možnost izvajanja 
inšpekcijskega nadzora in nalaganja 
sankcij in kazni podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, da se bo 
lahko učinkovito boril proti socialnem 
dampingu ter izkoriščanju in zlorabljanju 
delavcev; poziva Komisijo, naj to vključi v 
oceno mandata Evropskega organa za delo;

34. poudarja, da bi bilo treba razširiti 
področje dejavnosti Evropskega organa za 
delo, da bi vključevale 
Direktivo 2008/104/ES o agencijah za 
zagotavljanje začasnega dela, Direktivo 
2014/36/EU o sezonskih delavcih in vso 
ustrezno zakonodajo EU o varnosti in 
zdravju pri delu, da se bo lahko učinkovito 
boril proti socialnemu dampingu ter 
izkoriščanju in zlorabljanju delavcev; 
meni, da je pomembno okrepiti pobudo 
socialnih partnerjev iz člena 8(1) 
Uredbe (EU) 2019/1149 tako, da se od 
Evropskega organa za delo zahteva, naj 
predlaga usklajen ali skupni inšpekcijski 
pregled, kadar ga nacionalni socialni 
partner opozori na primer zlorabe; meni 
tudi, da bi moralo upravljanje Evropskega 
organa za delo imeti enako tristransko 
strukturo kot druge agencije in omogočati 
zastopanje nacionalnih socialnih 
partnerjev v upravnem odboru, vključno s 
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pravicami do glasovanja; poziva 
Komisijo, naj to vključi v oceno mandata 
Evropskega organa za delo;

Or. en

Predlog spremembe 491
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da mora imeti Evropski 
organ za delo možnost izvajanja 
inšpekcijskega nadzora in nalaganja 
sankcij in kazni podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, da se bo 
lahko učinkovito boril proti socialnem 
dampingu ter izkoriščanju in zlorabljanju 
delavcev; poziva Komisijo, naj to vključi v 
oceno mandata Evropskega organa za 
delo;

34. poudarja, da mora Evropski organ 
za delo strogo izpolnjevati svoj mandat, da 
bo lahko učinkovito zagotavljal pravično 
in učinkovito izvrševanje pravil EU o 
mobilnosti delovne sile in usklajevanju 
socialne varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 492
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da mora imeti Evropski 
organ za delo možnost izvajanja 
inšpekcijskega nadzora in nalaganja 
sankcij in kazni podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, da se bo 
lahko učinkovito boril proti socialnem 
dampingu ter izkoriščanju in zlorabljanju 
delavcev; poziva Komisijo, naj to vključi v 

34. poudarja, da mora imeti Evropski 
organ za delo možnost razvoja podatkovne 
zbirke za potrjevanje informacij tujih 
ponudnikov storitev v realnem času in 
nalaganja sankcij in kazni podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, da se bo 
lahko učinkovito boril proti socialnemu 
dampingu ter izkoriščanju in zlorabljanju 
delavcev; poziva Komisijo, naj v delo in 
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oceno mandata Evropskega organa za delo; ocenjevanje Evropskega organa za delo 
čim bolj vključi deležnike s poglobljenim 
znanjem o različnih modelih trga dela; 
meni, da je prednost Evropskega organa 
za delo v njegovi možnosti, da izkoristi 
deležnike in krepi sodelovanje med temi 
skupinami strokovnjakov; poziva 
Komisijo, naj to vključi v oceno mandata 
Evropskega organa za delo;

Or. en

Predlog spremembe 493
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 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da mora imeti Evropski 
organ za delo možnost izvajanja 
inšpekcijskega nadzora in nalaganja 
sankcij in kazni podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, da se bo 
lahko učinkovito boril proti socialnem 
dampingu ter izkoriščanju in zlorabljanju 
delavcev; poziva Komisijo, naj to vključi v 
oceno mandata Evropskega organa za delo;

34. pozdravlja ustanovitev Evropskega 
organa za delo; poziva, naj Evropski 
organ za delo čim prej začne v celoti 
delovati; poziva Evropski organ za delo, 
naj redno izmenjuje informacije o dobrih 
praksah z ustreznimi organi za delo v 
državah članicah in izvaja preizkusne 
inšpekcijske preglede; poudarja, da mora 
imeti Evropski organ za delo možnost 
izvajanja inšpekcijskega nadzora in 
nalaganja sankcij in kazni podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, da se bo 
lahko učinkovito boril proti socialnemu 
dampingu ter izkoriščanju in zlorabljanju 
delavcev; poudarja, da je zaradi tega treba 
tudi razširiti mandat tega organa, da bo 
zajemal zakonodajne akte EU, kot so 
Direktiva 2008/104/ES o agencijah za 
začasno delo, Direktiva 2014/36/EU o 
sezonskih delavcih, Direktiva 2009/52/ES 
o sankcijah zoper delodajalce in tudi 
ustrezna zakonodaja EU o varnosti in 
zdravju pri delu; poziva Komisijo, naj to 
vključi v oceno mandata Evropskega 
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organa za delo;

Or. en

Predlog spremembe 494
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da mora imeti Evropski 
organ za delo možnost izvajanja 
inšpekcijskega nadzora in nalaganja 
sankcij in kazni podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, da se bo 
lahko učinkovito boril proti socialnem 
dampingu ter izkoriščanju in zlorabljanju 
delavcev; poziva Komisijo, naj to vključi v 
oceno mandata Evropskega organa za delo;

34. pozdravlja ustanovitev Evropskega 
organa za delo; poziva, naj Evropski 
organ za delo čim prej začne v celoti 
delovati; poziva Evropski organ za delo, 
naj redno izmenjuje informacije o dobrih 
praksah z ustreznimi organi za delo v 
državah članicah in izvaja preizkusne 
inšpekcijske preglede; poudarja, da mora 
imeti Evropski organ za delo možnost 
izvajanja inšpekcijskega nadzora in 
nalaganja sankcij in kazni podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, da se bo 
lahko učinkovito boril proti socialnemu 
dampingu ter izkoriščanju in zlorabljanju 
delavcev; poziva Komisijo, naj to vključi v 
oceno mandata Evropskega organa za delo;

Or. en

Predlog spremembe 495
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da mora imeti Evropski 
organ za delo možnost izvajanja 
inšpekcijskega nadzora in nalaganja 
sankcij in kazni podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, da se bo 

34. poudarja, da mora imeti Evropski 
organ za delo možnost izvajanja 
inšpekcijskega nadzora in nalaganja 
sankcij in kazni podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, da bo lahko 
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lahko učinkovito boril proti socialnem 
dampingu ter izkoriščanju in zlorabljanju 
delavcev; poziva Komisijo, naj to vključi v 
oceno mandata Evropskega organa za delo;

učinkovito spremljal pravilnost izvajanja 
zakonodaje EU o mobilnosti, kot je 
direktiva o napotitvi delavcev, in se boril 
proti socialnemu dampingu ter 
izkoriščanju in zlorabljanju delavcev; 
poziva Komisijo, naj to vključi v oceno 
mandata Evropskega organa za delo;

Or. en

Predlog spremembe 496
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. poziva Komisijo, naj po ustrezni 
oceni učinka pripravi predlog za digitalno 
evropsko številko socialnega zavarovanja, 
ki jo je napovedala leta 2018 in s katero bi 
se lahko tudi vzpostavil nadzorni 
mehanizem za posameznike in ustrezne 
organe za zagotavljanje, da so delavci 
socialno zavarovani in socialni prispevki 
plačani v skladu z obveznostmi;

Or. en

Predlog spremembe 497
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 34 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34b. poziva Komisijo, naj po ustrezni 
oceni učinka pripravi predlog za digitalno 
evropsko številko socialnega zavarovanja, 
ki jo je napovedala leta 2018 in s katero bi 
se lahko tudi vzpostavil nadzorni 
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mehanizem za posameznike in ustrezne 
organe za zagotavljanje, da so delavci 
socialno zavarovani in socialni prispevki 
plačani v skladu z obveznostmi; meni tudi, 
da mora imeti vsak delavec dostop do 
informacij o delodajalcu/delodajalcih in 
svoji plači in delovnih pravicah v skladu s 
sektorsko kolektivno pogodbo ali 
nacionalno zakonodajo, kjer je to 
primerno;

Or. en

Predlog spremembe 498
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. je resno zaskrbljen zaradi 
trenutnega povečanja državljanov tretjih 
držav v sektorjih, ki so poznani po 
prekarnih delovnih pogojih in primerih 
zlorabe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 499
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. je resno zaskrbljen zaradi 
trenutnega povečanja državljanov tretjih 
držav v sektorjih, ki so poznani po 
prekarnih delovnih pogojih in primerih 
zlorabe;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 500
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. je resno zaskrbljen zaradi 
trenutnega povečanja državljanov tretjih 
držav v sektorjih, ki so poznani po 
prekarnih delovnih pogojih in primerih 
zlorabe;

35. je resno zaskrbljen zaradi 
trenutnega povečanja delavcev, ki so 
državljani tretjih držav, na evropskem trgu 
dela v sektorjih, ki so poznani po prekarnih 
delovnih pogojih in primerih zlorabe; 
poziva Evropsko komisijo, naj izvede 
obsežno preiskavo trendov v zvezi z 
napotenimi državljani tretjih držav, in 
poudarja, da bodo glede na rezultate 
preiskave morda potrebni ukrepi politike 
na ravni EU ali nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 501
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis)

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. je resno zaskrbljen zaradi 
trenutnega povečanja državljanov tretjih 
držav v sektorjih, ki so poznani po 
prekarnih delovnih pogojih in primerih 
zlorabe;

35. je resno zaskrbljen zaradi 
povečanja primerov zlorabe državljanov 
tretjih držav v sektorjih, ki so poznani po 
prekarnih delovnih pogojih; poudarja, da 
te zlorabe vključujejo navidezno napotitev, 
navidezno samozaposlitev, podizvajanje, 
agencije za zaposlovanje, slamnata 
podjetja in neprijavljeno delo;

Or. en

Predlog spremembe 502



AM\1216518SL.docx 107/108 PE659.082v01-00

SL

Krzysztof Hetman

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. je resno zaskrbljen zaradi 
trenutnega povečanja državljanov tretjih 
držav v sektorjih, ki so poznani po 
prekarnih delovnih pogojih in primerih 
zlorabe;

35. poziva države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev 
skladnosti z veljavno zakonodajo in 
zaposlitvenimi pogoji za državljane tretjih 
držav, da bi odpravile prekarne delovne 
pogoje in primere zlorabe;

Or. en

Predlog spremembe 503
Francisco José Millán Mon, Rosa Estarás Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

36. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
Evropskemu odboru regij in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru.

Or. en

Predlog spremembe 504
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. je resno zaskrbljen zaradi 
trenutnega povečanja državljanov tretjih 
držav v sektorjih, ki so poznani po 
prekarnih delovnih pogojih in primerih 
zlorabe;

35. poziva Komisijo, naj preuči 
možnosti, da se državljanom tretjih držav 
omogoči pridobitev delovnih dovoljenj v 
EU pod pogojem, da to ne povzroči 
izkrivljanja trga dela in socialnega 
dampinga; je resno zaskrbljen zaradi 
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trenutnega povečanja državljanov tretjih 
držav v sektorjih, ki so poznani po 
prekarnih delovnih pogojih in primerih 
zlorabe; poudarja, da so državljani tretjih 
držav pogosto ranljivejši za izkoriščanje in 
jih je zato treba zaščititi; poudarja, da to 
vključuje zlorabe, kot so navidezna 
napotitev, navidezna samozaposlitev, 
podizvajanje, agencije za zaposlovanje, 
slamnata podjetja in neprijavljeno delo; 
poziva države članice, naj izvajajo 
zaščitne elemente Direktive 2009/52/ES in 
zagotovijo dostopne in učinkovite 
pritožbene mehanizme za učinkovito 
izterjanje neizplačanih plač in prispevkov 
za socialno varnost;

Or. en

Predlog spremembe 505
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. je resno zaskrbljen zaradi 
trenutnega povečanja državljanov tretjih 
držav v sektorjih, ki so poznani po 
prekarnih delovnih pogojih in primerih 
zlorabe;

35. je resno zaskrbljen zaradi 
trenutnega povečanja državljanov tretjih 
držav v sektorjih, ki so poznani po 
prekarnih delovnih pogojih in primerih 
zlorabe; poudarja, da to vključuje zlorabe, 
kot so navidezna napotitev, navidezna 
samozaposlitev, podizvajanje, agencije za 
zaposlovanje, slamnata podjetja in 
neprijavljeno delo;

Or. en


