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Predlog spremembe 1
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 45, 56, 153 
in 154 PDEU,

– ob upoštevanju členov 45, 56, 153, 
154 in 174 PDEU,

Or. pl

Predlog spremembe 2
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju izvedbenega sklepa 
Komisije z dne 2. februarja 2018 o 
podrobnih enotnih specifikacijah za 
zbiranje in analizo podatkov za 
spremljanje in vrednotenje delovanja 
mreže EURES,

Or. pl

Predlog spremembe 3
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Komisije z 
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dne 4. februarja 2019 o dejavnostih mreže 
EURES v obdobju januar 2016–junij 
2018,

Or. pl

Predlog spremembe 4
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 35 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju mnenja 
Evropskega odbora regij z naslovom Beg 
možganov v Evropski uniji: soočanje s 
tem izzivom na vseh ravneh (C 141/34), 

Or. pl

Predlog spremembe 5
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 38 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 10. junija 2016 z naslovom Novi 
program znanj in spretnosti za Evropo 
(COM(2016)0381),

Or. pl

Predlog spremembe 6
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 47 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju smernic Komisije z 
dne 17. julija 2020 o sezonskih delavcih v 
EU v okviru izbruha COVID-19,

Or. en

Predlog spremembe 7
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 47 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 
9. oktobra 2020 o izboljšanju delovnih in 
življenjskih pogojev sezonskih in drugih 
mobilnih delavcev,

Or. en

Predlog spremembe 8
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 47 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočila Sveta z 
dne 13. oktobra 2020 o usklajenem 
pristopu k omejevanju prostega gibanja v 
odziv na pandemijo COVID-19,

Or. en
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Predlog spremembe 9
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 48 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju smernic Komisije z 
dne 30. marca 2020 za uresničevanje 
prostega gibanja delavcev med izbruhom 
COVID-19,

Or. en

Predlog spremembe 10
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 48 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 15. maja 2020 z naslovom Na poti k 
postopnemu in usklajenemu pristopu k 
ponovni vzpostavitvi prostega gibanja in 
odpravi kontrol na notranjih mejah 
(2020/C 169/03),

Or. en

Predlog spremembe 11
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 52 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju smernic Komisije z 
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dne 30. marca 2020 za uresničevanje 
prostega gibanja delavcev med izbruhom 
COVID-19,

Or. en

Predlog spremembe 12
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 52 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 15. maja 2020 z naslovom Na poti k 
postopnemu in usklajenemu pristopu k 
ponovni vzpostavitvi prostega gibanja in 
odpravi kontrol na notranjih mejah 
(2020/C 169/03),

Or. en

Predlog spremembe 13
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 52 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju smernic Komisije z 
dne 17. julija 2020 o sezonskih delavcih v 
EU v okviru izbruha COVID-19,

Or. en

Predlog spremembe 14
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
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Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 52 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 
9. oktobra 2020 o izboljšanju delovnih in 
življenjskih pogojev sezonskih in drugih 
mobilnih delavcev,

Or. en

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 52 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočila Sveta z 
dne 13. oktobra 2020 o usklajenem 
pristopu k omejevanju prostega gibanja v 
odziv na pandemijo COVID-19,

Or. en

Predlog spremembe 16
France Jamet

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker člen 45 PDEU določa, da mora 
prosto gibanje vključevati odpravo 
vsakršne diskriminacije na podlagi 
državljanstva delavcev držav članic v zvezi 
z zaposlitvijo, plačilom in drugimi 

črtano
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delovnimi in zaposlitvenimi pogoji;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker člen 45 PDEU določa, da mora 
prosto gibanje vključevati odpravo 
vsakršne diskriminacije na podlagi 
državljanstva delavcev držav članic v zvezi 
z zaposlitvijo, plačilom in drugimi 
delovnimi in zaposlitvenimi pogoji;

A. ker člen 45 PDEU določa, da mora 
prosto gibanje oseb vključevati odpravo 
vsakršne diskriminacije na podlagi 
državljanstva delavcev držav članic v zvezi 
z zaposlitvijo, plačilom in drugimi 
delovnimi in zaposlitvenimi pogoji; ker 
člen 3(3) Pogodbe o Evropski uniji 
določa, da „Unija [...] spodbuja socialno 
pravičnost in varstvo [...]“; ker je prosto 
gibanje delavcev eno od temeljnih načel 
Evropske unije; ker je v členu 9 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (PDEU) 
navedeno, da „[Unija] [p]ri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
in dejavnosti [...] upošteva zahteve, ki so 
povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite, bojem proti socialni 
izključenosti in visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja ter 
varovanjem človekovega zdravja“;

Or. en

Predlog spremembe 18
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava A
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker člen 45 PDEU določa, da mora 
prosto gibanje vključevati odpravo 
vsakršne diskriminacije na podlagi 
državljanstva delavcev držav članic v zvezi 
z zaposlitvijo, plačilom in drugimi 
delovnimi in zaposlitvenimi pogoji;

A. ker člen 45 PDEU določa, da mora 
prosto gibanje delavcev vključevati 
odpravo vsakršne diskriminacije na podlagi 
državljanstva delavcev držav članic v zvezi 
z zaposlitvijo, plačilom in drugimi 
delovnimi in zaposlitvenimi pogoji;

Or. en

Predlog spremembe 19
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker člen 45 PDEU določa, da mora 
prosto gibanje vključevati odpravo 
vsakršne diskriminacije na podlagi 
državljanstva delavcev držav članic v zvezi 
z zaposlitvijo, plačilom in drugimi 
delovnimi in zaposlitvenimi pogoji;

A. ker člen 45 PDEU določa, da mora 
prosto gibanje delavcev vključevati 
odpravo vsakršne diskriminacije na podlagi 
državljanstva delavcev držav članic v zvezi 
z zaposlitvijo, plačilom in drugimi 
delovnimi in zaposlitvenimi pogoji;

Or. en

Predlog spremembe 20
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker člen 3(3) Pogodbe o Evropski 
uniji določa, da „Unija [...] spodbuja 
socialno pravičnost in varstvo [...]“; ker je 
prosto gibanje delavcev eno od temeljnih 
načel Evropske unije; ker je v členu 9 
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Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU) navedeno, da „[Unija] [p]ri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
in dejavnosti [...] upošteva zahteve, ki so 
povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite, bojem proti socialni 
izključenosti in visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja ter 
varovanjem človekovega zdravja“; ker je v 
členu 45(2) PDEU določeno načelo 
enakega obravnavanja, ki prepoveduje 
„[...] vsakršn[o] diskriminacij[o] na 
podlagi državljanstva delavcev držav 
članic v zvezi z zaposlitvijo, plačilom in 
drugimi delovnimi in zaposlitvenimi 
pogoji“;

Or. en

Predlog spremembe 21
France Jamet

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so prosto gibanje delavcev, 
svoboda ustanavljanja in svoboda 
opravljanja storitev temeljna načela 
notranjega trga;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 22
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so prosto gibanje delavcev, 
svoboda ustanavljanja in svoboda 

B. ker so prosto gibanje delavcev, 
vključno z invalidnimi delavci, svoboda 
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opravljanja storitev temeljna načela 
notranjega trga;

ustanavljanja in svoboda opravljanja 
storitev temeljna načela notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 23
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so prosto gibanje delavcev, 
svoboda ustanavljanja in svoboda 
opravljanja storitev temeljna načela 
notranjega trga;

B. ker so prosto gibanje delavcev, 
svoboda ustanavljanja in svoboda 
opravljanja storitev temeljna načela 
notranjega trga; ker mora biti zavezanost 
Evropske unije agendi OZN za trajnostni 
razvoj do leta 2030 in ciljem trajnostnega 
razvoja, evropskemu stebru socialnih 
pravic, evropskemu zelenemu dogovoru in 
strategiji za enakost spolov vključena v 
vse politike notranjega trga, da bi se 
socialni in okoljski vidiki upoštevali enako 
kot ekonomski vidiki ter bi se s tem utrla 
pot do trajnostnega notranjega trga, na 
katerem ne bo socialnega in okoljskega 
dampinga;

Or. en

Predlog spremembe 24
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so prosto gibanje delavcev, 
svoboda ustanavljanja in svoboda 
opravljanja storitev temeljna načela 

B. ker so prosto gibanje delavcev, 
svoboda ustanavljanja in svoboda 
opravljanja storitev temeljna načela 
notranjega trga; ker je za prosti pretok 
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notranjega trga; storitev potrebno prosto gibanje delavcev; 
ker prosti pretok storitev v nobenem 
primeru ne sme ogrožati pravic delavcev 
in socialnega varstva; ker se svoboda 
ustanavljanja ne bi smela zlorabljati za 
slabitev socialnega varstva in spodbujanje 
socialnega dampinga;

Or. en

Predlog spremembe 25
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so prosto gibanje delavcev, 
svoboda ustanavljanja in svoboda 
opravljanja storitev temeljna načela 
notranjega trga;

B. ker so prosto gibanje delavcev, 
svoboda ustanavljanja in svoboda 
opravljanja storitev temeljna načela 
notranjega trga; ker sta zaščita in 
spodbujanje poštenih plač ter dostojnih 
delovnih in zaposlitvenih pogojev ključna 
pri oblikovanju dobro delujočega, 
pravičnega in trajnostnega enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 26
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so prosto gibanje delavcev, 
svoboda ustanavljanja in svoboda 
opravljanja storitev temeljna načela 
notranjega trga;

B. ker so prosto gibanje delavcev, 
svoboda ustanavljanja in svoboda 
opravljanja storitev temeljna načela 
notranjega trga; ker je treba agendo OZN 
za trajnostni razvoj do leta 2030 in cilje 
trajnostnega razvoja v celoti razviti in jih 
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vključiti v vse politike notranjega trga, da 
bi se odpravile vse oblike okoljskega in 
socialnega dampinga;

Or. en

Predlog spremembe 27
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker mora biti zavezanost Evropske 
unije agendi OZN za trajnostni razvoj do 
leta 2030 in ciljem trajnostnega razvoja 
vključena v vse politike notranjega trga, 
da bi se socialni in okoljski vidiki 
upoštevali enako kot ekonomski vidiki ter 
bi se s tem utrla pot do trajnostnega 
notranjega trga, na katerem ne bo 
socialnega in okoljskega dampinga;

Or. en

Predlog spremembe 28
France Jamet

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je prosto gibanje oseb ključno 
za evropski projekt, koristi tako državam 
članicam pošiljateljicam kot gostiteljicam 
in je tudi bistveno za doseganje ciljev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ker EU trenutno ne izkorišča 
vseh možnosti mobilnosti v EU;

C. ker je prosto gibanje oseb lahko 
pozitivno, če poteka med narodi s podobno 
stopnjo razvoja in podobnimi socialnimi 
standardi, kar pa ne velja za države 
članice euroobmočja ali EU;

Or. fr
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Predlog spremembe 29
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je prosto gibanje oseb ključno 
za evropski projekt, koristi tako državam 
članicam pošiljateljicam kot gostiteljicam 
in je tudi bistveno za doseganje ciljev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ker EU trenutno ne izkorišča 
vseh možnosti mobilnosti v EU;

C. ker je prosto gibanje delavcev 
ključno za evropsko povezovanje, lahko 
koristi tako državam članicam 
pošiljateljicam kot gostiteljicam in podpira 
cilje ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ker EU trenutno niti ne izkorišča 
vseh možnosti mobilnosti v EU niti ne 
uveljavlja učinkovito spoštovanja 
veljavnih pravil o mobilnosti delavcev ali 
zagotavlja zadostne zaščite mobilnih 
delavcev in delavcev migrantov;

Or. en

Predlog spremembe 30
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je prosto gibanje oseb ključno 
za evropski projekt, koristi tako državam 
članicam pošiljateljicam kot gostiteljicam 
in je tudi bistveno za doseganje ciljev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ker EU trenutno ne izkorišča 
vseh možnosti mobilnosti v EU;

C. ker je prosto gibanje oseb ključno 
za proces evropskega povezovanja, koristi 
tako državam članicam pošiljateljicam kot 
gostiteljicam in je tudi bistveno za 
doseganje ciljev ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije; ker EU trenutno ne 
izkorišča vseh možnosti mobilnosti v EU 
niti ne uveljavlja učinkovito polnega 
spoštovanja veljavnih pravil o mobilnosti 
delavcev ali obravnava pomanjkljivosti 
sedanjega pravnega okvira o zaščiti 
čezmejnih, napotenih in mobilnih 
delavcev ter delavcev migrantov;
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Or. en

Predlog spremembe 31
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je prosto gibanje oseb ključno 
za evropski projekt, koristi tako državam 
članicam pošiljateljicam kot gostiteljicam 
in je tudi bistveno za doseganje ciljev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ker EU trenutno ne izkorišča 
vseh možnosti mobilnosti v EU;

C. ker je prosto gibanje oseb ključno 
za evropski projekt, koristi tako državam 
članicam pošiljateljicam kot prejemnicam 
in je tudi bistveno za doseganje ciljev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ker EU trenutno ne izkorišča 
vseh možnosti mobilnosti v EU niti ne 
uveljavlja učinkovito spoštovanja 
veljavnih pravil o mobilnosti delavcev ali 
obravnava pomanjkljivosti sedanjega 
pravnega okvira o zaščiti mobilnih 
delavcev in delavcev migrantov;

Or. en

Predlog spremembe 32
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je prosto gibanje oseb ključno 
za evropski projekt, koristi tako državam 
članicam pošiljateljicam kot gostiteljicam 
in je tudi bistveno za doseganje ciljev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ker EU trenutno ne izkorišča 
vseh možnosti mobilnosti v EU;

C. ker je prosto gibanje oseb ključno 
za Evropsko unijo, koristi tako državam 
članicam pošiljateljicam kot gostiteljicam 
in je tudi bistveno za doseganje ciljev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ker EU trenutno ne izkorišča 
vseh možnosti mobilnosti v EU; ker 
gospodarske svoboščine podjetjem ne bi 
smele dajati pravice, da spodkopavajo 
nacionalne zakone in prakse na področju 
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sociale in zaposlovanja, se jim izognejo ali 
jih zaobidejo;

Or. en

Predlog spremembe 33
Antonius Manders

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je prosto gibanje oseb ključno 
za evropski projekt, koristi tako državam 
članicam pošiljateljicam kot gostiteljicam 
in je tudi bistveno za doseganje ciljev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ker EU trenutno ne izkorišča 
vseh možnosti mobilnosti v EU;

C. ker je prosto gibanje oseb, vključno 
s sezonskimi na napotenimi delavci, 
ključno za evropski projekt, koristi tako 
državam članicam pošiljateljicam kot 
gostiteljicam in je tudi bistveno za 
doseganje ciljev ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije; ker EU trenutno ne 
izkorišča vseh možnosti mobilnosti v EU;

Or. en

Predlog spremembe 34
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidže 
Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je prosto gibanje oseb ključno 
za evropski projekt, koristi tako državam 
članicam pošiljateljicam kot gostiteljicam 
in je tudi bistveno za doseganje ciljev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ker EU trenutno ne izkorišča 
vseh možnosti mobilnosti v EU;

C. ker je prosto gibanje oseb ključno 
za evropski projekt, koristi tako državam 
članicam pošiljateljicam kot gostiteljicam 
in je tudi bistveno za doseganje ciljev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ker EU trenutno ne izkorišča 
vseh možnosti mobilnosti v EU; ker prosto 
gibanje delavcev in prosti pretok storitev 
prispevata h gospodarski rasti v Uniji in 
ustvarjata zaposlitvene možnosti; ker je 
enotni trg lahko trajnosten in povečuje 
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blaginjo le, če temelji na pravičnih 
skupnih pravilih, predvsem na področju 
prostega gibanja delavcev, ki izhajajo 
zlasti iz načela enakega obravnavanja;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Antonius Manders

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker bi morala imeti EU še naprej 
poglavitno vlogo pri podpiranju izmenjave 
dobre prakse na vseh ravneh upravljanja 
ter pripravi smernic in priporočil za 
zagotavljanje starosti prijaznih in prožnih 
delovnih pogojev;

Or. en

Predlog spremembe 36
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker bi moralo prosto gibanje 
delavcev upoštevati načela evropskega 
stebra socialnih pravic ter prispevati k 
njihovemu izvajanju;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
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Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker sta pomanjkanje delovne sile in 
beg možganov, zlasti po finančni krizi, v 
nekaterih državah članicah dosegla 
kritične ravni in ovirata nadaljnjo 
gospodarsko rast;

D. ker lahko socialne posledice 
prostega pretoka storitev vplivajo na regije 
izvora mobilnih delavcev in regije, ki jih 
gostijo, tako v pozitivnem kot negativnem 
smislu; ker na uspešnost industrijske 
prenove močno vplivajo demografski izzivi 
v EU; ker zato EU potrebuje zanesljivo 
kohezijsko politiko ter pošteno in 
zemljepisno uravnoteženo industrijsko 
politiko, ki bo pomagala ustvarjati 
delovna mesta in podpirala navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco; ker so 
učinkovita pravna ureditev in kolektivne 
pogodbe odločilne za zagotavljanje 
dostojnih delovnih in zaposlitvenih 
pogojev, kakovostnih storitev in lojalne 
konkurence;

Or. en

Predlog spremembe 38
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker sta pomanjkanje delovne sile in 
beg možganov, zlasti po finančni krizi, v 
nekaterih državah članicah dosegla kritične 
ravni in ovirata nadaljnjo gospodarsko 
rast;

D. ker sta pomanjkanje delovne sile in 
beg možganov, zlasti po finančni krizi, v 
nekaterih državah članicah dosegla kritične 
ravni, zaradi česar se povečujejo 
neenakosti znotraj EU; ker lahko socialne 
posledice prostega pretoka storitev in 
prostega gibanja delavcev vplivajo na 
regije izvora (odseljevanje, pomanjkanje 
delavcev ter znanj in spretnosti, 
zmanjšanje davčnih prihodkov), pa tudi 
regije gostiteljice (socialni damping in 



PE662.032v01-00 20/183 AM\1220296SL.docx

SL

konkurenca na področju plač); ker EU 
zato potrebuje dosledno kohezijsko 
politiko ter pravično in geografsko 
uravnoteženo industrijsko politiko, ki 
morata krepiti socialno kohezijo, 
ustvarjati in ohranjati delovna mesta ter 
tako prispevati k boju proti socialnemu 
dampingu;

Or. en

Predlog spremembe 39
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker sta pomanjkanje delovne sile in 
beg možganov, zlasti po finančni krizi, v 
nekaterih državah članicah dosegla kritične 
ravni in ovirata nadaljnjo gospodarsko 
rast;

D. ker sta pomanjkanje delovne sile in 
beg možganov, zlasti po finančni krizi, v 
nekaterih državah članicah dosegla kritične 
ravni in povzročata pomanjkanje delovne 
sile v nekaterih regijah, kar bi lahko 
privedlo do nadaljnjih težav, kot je 
pomanjkljivo zagotavljanje oskrbe, in 
oviralo gospodarsko rast; ker beg 
možganov močno škoduje zadevnim 
regijam in povečuje neenakost; ker je 
treba zagotoviti, da bo prosto gibanje 
prostovoljno in ne prisilno zaradi 
pomanjkanja možnosti; ker lahko 
izseljevanje delavcev privede do 
pomanjkanja znanj in spretnosti ali 
delovne sile v državah članicah 
pošiljateljicah ter poveča neenakosti med 
regijami; ker lahko prosto gibanje 
prispeva k zmanjšanju začasnega 
pomanjkanja znanj in spretnosti ter 
delovne sile, vendar ne more nadomestiti 
potrebe po politikah teritorialne in 
socialne kohezije; ker je potrebna 
trajnostna industrijska politika za 
ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest v 
sektorjih in regijah v prehodu, da bi se 
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preprečil beg možganov;

Or. en

Predlog spremembe 40
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker sta pomanjkanje delovne sile in 
beg možganov, zlasti po finančni krizi, v 
nekaterih državah članicah dosegla kritične 
ravni in ovirata nadaljnjo gospodarsko rast;

D. ker sta pomanjkanje delovne sile in 
beg možganov, zlasti po finančni krizi, v 
nekaterih državah članicah in zlasti na 
podeželskih območjih po vsej Uniji 
dosegla kritične ravni in ovirata nadaljnjo 
gospodarsko rast;

Or. en

Predlog spremembe 41
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker sta pomanjkanje delovne sile in 
beg možganov, zlasti po finančni krizi, v 
nekaterih državah članicah dosegla kritične 
ravni in ovirata nadaljnjo gospodarsko rast;

D. ker sta pomanjkanje delovne sile in 
beg možganov, zlasti po finančni krizi, v 
nekaterih državah članicah dosegla kritične 
ravni in dolgotrajno ovirata nadaljnjo 
gospodarsko rast;

Or. pl

Predlog spremembe 42
Miriam Lexmann
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker sta pomanjkanje delovne sile in 
beg možganov, zlasti po finančni krizi, v 
nekaterih državah članicah dosegla kritične 
ravni in ovirata nadaljnjo gospodarsko rast;

D. ker sta pomanjkanje delovne sile in 
beg možganov, zlasti po finančni krizi, v 
nekaterih državah članicah dosegla kritične 
ravni in ovirata nadaljnjo gospodarsko rast; 
ker ti pojavi močno vplivajo na podeželska 
in oddaljena območja;

Or. en

Predlog spremembe 43
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker so potrebne namenske pobude 
za zagotovitev, da prosto gibanje ne 
povzroča pomanjkanja znanj in spretnosti 
ali delovne sile v državah članicah 
pošiljateljicah ter ne povečuje neenakosti 
med regijami; ker lahko prosto gibanje 
prispeva k zmanjšanju začasnega 
pomanjkanja znanj in spretnosti ter 
delovne sile, vendar ne more nadomestiti 
potrebe po politikah teritorialne in 
socialne kohezije za zagotavljanje 
možnosti preživljanja in zaposlitvenih 
možnosti v vseh regijah Evrope; ker se 
nepoštene prakse in zlorabe v zvezi z 
mobilnostjo ne smejo uporabljati za 
spodkopavanje gospodarske 
diverzifikacije in preoblikovanja; ker je 
potrebna trajnostna industrijska politika 
za ohranjanje in ustvarjanje delovnih 
mest v sektorjih in regijah v prehodu, da 
bi se preprečila beg možganov in 
neprostovoljna mobilnost;
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Or. en

Predlog spremembe 44
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je konkurenca na področju 
stroškov dela škodljiva za enotni trg in 
kohezijo med državami članicami; ker je 
potreben usklajen pristop na ravni EU, da 
bi preprečili nelojalno konkurenco na 
področju stroškov dela in povečali 
navzgor usmerjeno socialno konvergenco 
za vse;

Or. fr

Predlog spremembe 45
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je beg možganov neposredna 
posledica obstoječih gospodarskih in 
socialnih neravnovesij med regijami EU;

Or. pl

Predlog spremembe 46
Anne Sander

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

Da. ker so čezmejni delavci ustvarjalci 
bogastva v socialnem in ekonomskem 
okolju nekaterih regij;

Or. fr

Predlog spremembe 47
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je treba za zaščito pravic 
mobilnih delavcev in spodbujanje lojalne 
konkurence med podjetji, zlasti malimi in 
srednjimi podjetji (MSP), izboljšati, 
uskladiti in poenostaviti čezmejno 
izvrševanje prava Unije na področju 
mobilnosti delovne sile ter odpraviti 
zlorabe;

E. ker je treba za zaščito pravic 
mobilnih delavcev, večje spoštovanje 
veljavnih pravil in spodbujanje lojalne 
konkurence med podjetji, zlasti malimi in 
srednjimi podjetji (MSP), izboljšati in 
uskladiti čezmejno izvrševanje prava Unije 
na področju mobilnosti delovne sile ter 
odpraviti zlorabe; ker so MSP še posebej 
občutljiva na nepoštene prakse, kot sta 
davčni in socialni damping;

Or. en

Predlog spremembe 48
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je treba za zaščito pravic 
mobilnih delavcev in spodbujanje lojalne 
konkurence med podjetji, zlasti malimi in 
srednjimi podjetji (MSP), izboljšati, 
uskladiti in poenostaviti čezmejno 
izvrševanje prava Unije na področju 

E. ker je treba za zaščito pravic 
mobilnih delavcev, večje spoštovanje 
pravil in spodbujanje enakih 
konkurenčnih pogojev ter lojalne 
konkurence med vsemi podjetji izboljšati, 
uskladiti in poenostaviti čezmejno 
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mobilnosti delovne sile ter odpraviti 
zlorabe;

izvrševanje prava Unije na področju 
mobilnosti delovne sile ter odpraviti 
zlorabe; ker so mala in srednja podjetja 
(MSP) najbolj občutljiva na kršitve 
zakonodaje o notranjem trgu; ker sta 
nelojalna konkurenca in socialni 
damping glavna vira težav za MSP in 
dobronamerna podjetja na notranjem 
trgu;

Or. en

Predlog spremembe 49
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je treba za zaščito pravic 
mobilnih delavcev in spodbujanje lojalne 
konkurence med podjetji, zlasti malimi in 
srednjimi podjetji (MSP), izboljšati, 
uskladiti in poenostaviti čezmejno 
izvrševanje prava Unije na področju 
mobilnosti delovne sile ter odpraviti 
zlorabe;

E. ker je treba za zaščito pravic 
mobilnih delavcev in spodbujanje lojalne 
konkurence med podjetji, zlasti malimi in 
srednjimi podjetji (MSP), izboljšati, 
uskladiti in koordinirati čezmejno 
izvrševanje prava Unije na področju 
mobilnosti delovne sile ter odpraviti 
zlorabe;

Or. fr

Predlog spremembe 50
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je treba za zaščito pravic 
mobilnih delavcev in spodbujanje lojalne 
konkurence med podjetji, zlasti malimi in 
srednjimi podjetji (MSP), izboljšati, 
uskladiti in poenostaviti čezmejno 

E. ker je treba za zaščito pravic 
mobilnih delavcev in spodbujanje lojalne 
konkurence med podjetji, zlasti mikro-, 
malimi in srednjimi podjetji (MMSP) ter 
samozaposlenimi, izboljšati, uskladiti in 
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izvrševanje prava Unije na področju 
mobilnosti delovne sile ter odpraviti 
zlorabe;

poenostaviti čezmejno izvrševanje prava 
Unije na področju mobilnosti delovne sile 
ter odpraviti zlorabe;

Or. en

Predlog spremembe 51
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je treba za zaščito pravic 
mobilnih delavcev in spodbujanje lojalne 
konkurence med podjetji, zlasti malimi in 
srednjimi podjetji (MSP), izboljšati, 
uskladiti in poenostaviti čezmejno 
izvrševanje prava Unije na področju 
mobilnosti delovne sile ter odpraviti 
zlorabe;

E. ker je treba za zaščito pravic 
mobilnih delavcev in spodbujanje lojalne 
konkurence med podjetji, zlasti malimi in 
srednjimi podjetji (MSP), izboljšati, 
uskladiti in poenostaviti čezmejno 
izvrševanje prava Unije na področju 
mobilnosti delovne sile ter odpraviti 
zlorabe in neprijavljeno delo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je treba za zaščito pravic 
mobilnih delavcev in spodbujanje lojalne 
konkurence med podjetji, zlasti malimi in 
srednjimi podjetji (MSP), izboljšati, 
uskladiti in poenostaviti čezmejno 
izvrševanje prava Unije na področju 
mobilnosti delovne sile ter odpraviti 
zlorabe;

E. ker je treba za zaščito pravic 
mobilnih delavcev, večje spoštovanje 
veljavnih pravil in spodbujanje lojalne 
konkurence med podjetji, zlasti malimi in 
srednjimi podjetji (MSP), izboljšati, 
uskladiti in poenostaviti čezmejno 
izvrševanje prava Unije na področju 
mobilnosti delovne sile ter odpraviti 
zlorabe; ker večino delavcev v Evropski 
uniji zaposlujejo MSP; ker še vedno 
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prihaja do kršitev zakonodaje Unije, ki 
ureja opravljanje storitev; ker te kršitve 
najbolj prizadenejo MSP; ker bi morale 
pobude, namenjene MSP in zagonskim 
podjetjem, pomagati podjetjem, da 
spoštujejo obstoječa pravila; ker je 
nelojalna konkurenca glavni vir težav 
MSP;

Or. en

Predlog spremembe 53
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je treba za zaščito pravic 
mobilnih delavcev in spodbujanje lojalne 
konkurence med podjetji, zlasti malimi in 
srednjimi podjetji (MSP), izboljšati, 
uskladiti in poenostaviti čezmejno 
izvrševanje prava Unije na področju 
mobilnosti delovne sile ter odpraviti 
zlorabe;

E. ker morajo biti pravice in socialno 
varstvo delavcev prednostna naloga; ker je 
treba za zaščito pravic mobilnih delavcev 
in spodbujanje lojalne konkurence med 
podjetji, zlasti malimi in srednjimi podjetji 
(MSP), izboljšati, uskladiti in poenostaviti 
čezmejno izvrševanje prava Unije na 
področju mobilnosti delovne sile ter 
odpraviti zlorabe; ker so pobude, 
namenjene MSP in zagonskim podjetjem, 
pomembne, vendar ne smejo omogočati, 
da podjetja zaobidejo obstoječa pravila, 
zniževati standardov varstva delavcev in 
potrošnikov ali povečati tveganja za 
goljufije v podjetjih, kriminalne dejavnosti 
in ustanavljanje navideznih družb; 
opozarja, da sta nelojalna konkurenca in 
socialni damping glavna vira težav pravih 
MSP;

Or. en

Predlog spremembe 54
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová
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Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je digitalizacija postopkov 
edinstvena priložnost za olajšanje 
mobilnosti z zagotavljanjem strogega 
spoštovanja pravil pravične mobilnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 55
France Jamet

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je bil Evropski organ za delo 
(ELA) ustanovljen, da bi pripomogel h 
krepitvi pravičnosti in zaupanja na 
notranjem trgu, prostega gibanja 
delavcev, napotitve delavcev in zelo 
mobilnih storitev, pa tudi da bi izboljšal 
sodelovanje med državami članicami pri 
ukrepanju proti neprijavljenemu delu;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 56
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je bil Evropski organ za delo 
(ELA) ustanovljen, da bi pripomogel h 
krepitvi pravičnosti in zaupanja na 

F. ker je lahko enotni trg trajnosten 
in poveča blaginjo le, če bo deloval po 
pravičnih in skupnih pravilih; ker sta 
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notranjem trgu, prostega gibanja 
delavcev, napotitve delavcev in zelo 
mobilnih storitev, pa tudi da bi izboljšal 
sodelovanje med državami članicami pri 
ukrepanju proti neprijavljenemu delu;

zaščita in spodbujanje poštenih plač ter 
dostojnih delovnih in zaposlitvenih 
pogojev ključna pri oblikovanju dobro 
delujočega, pravičnega in trajnostnega 
enotnega trga; ker je treba v zvezi s tem 
učinkovito in dosledno izvajati in 
spremljati zakonodajo Unije o prostem in 
pravičnem gibanju oseb, delavcev, blaga 
in storitev; ker je vloga Evropskega 
organa za delo (ELA) predvsem nadzor 
nad spoštovanjem prava Unije na 
področju mobilnosti delavcev; ker je bil 
organ Evropski organ za delo ustanovljen, 
da bi ustavil izkoriščanje delovne sile, 
zagotovil pravično mobilnost delavcev in 
ukrepal proti neprijavljenemu delu v 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 57
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je bil Evropski organ za delo 
(ELA) ustanovljen, da bi pripomogel h 
krepitvi pravičnosti in zaupanja na 
notranjem trgu, prostega gibanja delavcev, 
napotitve delavcev in zelo mobilnih 
storitev, pa tudi da bi izboljšal sodelovanje 
med državami članicami pri ukrepanju 
proti neprijavljenemu delu;

F. ker je bil Evropski organ za delo 
(ELA) ustanovljen, da bi pripomogel h 
krepitvi nadzora in pravičnosti na 
notranjem trgu, prostega gibanja delavcev, 
napotitve delavcev in delovnih pogojev 
voznikov v čezmejnem cestnem prometu, 
pa tudi da bi izboljšal sodelovanje med 
državami članicami pri ukrepanju proti 
neprijavljenemu delu;

Or. en

Predlog spremembe 58
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je bil Evropski organ za delo 
(ELA) ustanovljen, da bi pripomogel h 
krepitvi pravičnosti in zaupanja na 
notranjem trgu, prostega gibanja delavcev, 
napotitve delavcev in zelo mobilnih 
storitev, pa tudi da bi izboljšal sodelovanje 
med državami članicami pri ukrepanju 
proti neprijavljenemu delu;

F. ker je bil Evropski organ za delo 
(ELA) ustanovljen, da bi pripomogel h 
krepitvi pravičnosti in zaupanja na 
notranjem trgu, prostega gibanja delavcev, 
napotitve delavcev in delovnih pogojev 
voznikov v čezmejnem cestnem prometu, 
pa tudi da bi izboljšal sodelovanje med 
državami članicami pri ukrepanju proti 
neprijavljenemu delu;

Or. en

Predlog spremembe 59
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je bil Evropski organ za delo 
(ELA) ustanovljen, da bi pripomogel h 
krepitvi pravičnosti in zaupanja na 
notranjem trgu, prostega gibanja delavcev, 
napotitve delavcev in zelo mobilnih 
storitev, pa tudi da bi izboljšal sodelovanje 
med državami članicami pri ukrepanju 
proti neprijavljenemu delu;

F. ker je bil Evropski organ za delo 
(ELA) ustanovljen, da bi pripomogel h 
krepitvi pravičnosti in zaupanja na 
notranjem trgu, prostega gibanja delavcev, 
napotitve delavcev in zelo mobilnih 
storitev ter da bi izboljšal izmenjavo 
mnenj in dobrih praks, pa tudi 
sodelovanje med državami članicami pri 
ukrepanju proti neprijavljenemu delu;

Or. en

Predlog spremembe 60
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava F
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Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je bil Evropski organ za delo 
(ELA) ustanovljen, da bi pripomogel h 
krepitvi pravičnosti in zaupanja na 
notranjem trgu, prostega gibanja delavcev, 
napotitve delavcev in zelo mobilnih 
storitev, pa tudi da bi izboljšal sodelovanje 
med državami članicami pri ukrepanju 
proti neprijavljenemu delu;

F. ker je bil Evropski organ za delo 
(ELA) ustanovljen, da bi pripomogel h 
krepitvi pravičnosti in zaupanja na 
notranjem trgu, prostega gibanja delavcev, 
napotitve delavcev in zelo mobilnih 
storitev, pa tudi da bi izboljšal sodelovanje 
med državami članicami pri ukrepanju 
proti neprijavljenemu delu; ker je njegova 
vloga tudi zagotavljanje učinkovitega, 
skladnega in uspešnega izvrševanja 
evropskih pravil in nadzora nad 
spoštovanjem prava Unije na področju 
mobilnosti delavcev in usklajevanja 
sistemov socialne varnosti v okviru 
prostega gibanja delavcev in svobode 
opravljanja storitev na notranjem trgu;

Or. fr

Predlog spremembe 61
Marianne Vind

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je bil Evropski organ za delo 
(ELA) ustanovljen, da bi pripomogel h 
krepitvi pravičnosti in zaupanja na 
notranjem trgu, prostega gibanja delavcev, 
napotitve delavcev in zelo mobilnih 
storitev, pa tudi da bi izboljšal sodelovanje 
med državami članicami pri ukrepanju 
proti neprijavljenemu delu;

F. ker je bil Evropski organ za delo 
(ELA) ustanovljen, da bi pripomogel h 
krepitvi pravičnosti in zaupanja na 
notranjem trgu, prostega gibanja delavcev, 
napotitve delavcev in zelo mobilnih 
storitev, pa tudi da bi izboljšal sodelovanje 
med državami članicami pri ukrepanju 
proti neprijavljenemu delu; ker naj bi 
Evropski organ za delo polno operativno 
zmogljivost dosegel do leta 2024;

Or. en

Predlog spremembe 62
Elżbieta Rafalska
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v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je Evropski organ za delo na 
novo ustanovljen organ, ki še ni dosegel 
polne operativne zmogljivosti;

Or. pl

Predlog spremembe 63
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker nestandardne oblike dela in 
navidezne samozaposlitve dolgoročno 
ogrožajo sisteme socialnega zavarovanja 
in povečujejo število prekarnih zaposlitev 
ter jih je torej treba preprečevati; ker lahko 
zaradi vse pogostejših oddaj naročil 
podizvajalcem prihaja do zlorab, čeprav so 
take oddaje naročil ugodne za podjetja in 
ranljive delavce;

G. ker nestandardne oblike zaposlitve 
in umetne ureditve, kot so navidezne 
samozaposlitve in navidezne družbe, 
povzročajo pomanjkanje ustrezne socialne 
varnosti in dostopa do nje za delavce ter 
povečujejo število prekarnih zaposlitev ter 
jih je torej treba preprečevati z bojem proti 
zlorabam in goljufijam na področju 
socialne varnosti ter z razširitvijo 
nacionalnega socialnega zavarovanja na 
vse delavce, tudi tiste z nestandardnimi 
oblikami zaposlitve; ker lahko zaradi vse 
pogostejšega oddajanja naročil 
podizvajalcem prihaja do zlorab; ker na 
notranjem trgu ne bi smelo biti prostora 
za zlorabe pri oddajanju naročil 
podizvajalcem, ki vključujejo elemente, 
kot so delo prek agencij za zagotavljanje 
začasnega dela, navidezne družbe, 
navidezne samozaposlitve, navidezne 
napotitve in neprijavljeno delo; ker so 
prave napotitve delavcev, oddajanje 
naročil podizvajalcem, delo prek agencij 
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za zagotavljanje začasnega dela in 
sezonsko delo po svoji naravi in pravni 
opredelitvi začasni ter se zato ne bi smeli 
uporabljati za odpravljanje strukturnega 
pomanjkanja delovne sile ter znanj in 
spretnosti; ker lahko mobilnost delavcev 
znotraj EU, ki temelji neposredno na 
členu 45 PDEU, prispeva k zapolnitvi 
dolgotrajnih potreb po delovni sili tudi s 
standardnimi oblikami zaposlitve, ki so 
odprte za državljane Unije brez 
diskriminacije na podlagi državljanstva;

Or. en

Predlog spremembe 64
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker nestandardne oblike dela in 
navidezne samozaposlitve dolgoročno 
ogrožajo sisteme socialnega zavarovanja in 
povečujejo število prekarnih zaposlitev ter 
jih je torej treba preprečevati; ker lahko 
zaradi vse pogostejših oddaj naročil 
podizvajalcem prihaja do zlorab, čeprav so 
take oddaje naročil ugodne za podjetja in 
ranljive delavce;

G. ker nestandardne oblike dela in 
navidezne samozaposlitve ter navidezne 
družbe povzročajo pomanjkanje 
ustreznega socialnega zavarovanja in 
dostopa do socialnega varstva za delavce 
in povečujejo število prekarnih zaposlitev 
ter jih je torej treba preprečevati z bojem 
proti zlorabam in goljufijam na področju 
socialne varnosti ter z razširitvijo 
socialnega zavarovanja, da bi vključevalo 
tudi nestandardne oblike zaposlitve; ker 
lahko zaradi vse pogostejšega oddajanja 
naročil podizvajalcem prihaja do zlorab; 
ker na notranjem trgu ne bi smelo biti 
prostora za zlorabe pri oddajanju naročil 
podizvajalcem, ki vključujejo elemente, 
kot so delo prek agencij za zagotavljanje 
začasnega dela, navidezne družbe, 
navidezne samozaposlitve, navidezne 
napotitve in neprijavljeno delo; ker so 
prave in dobronamerne napotitve 
delavcev, oddajanje naročil podizvajalcem, 
delo prek agencij za zagotavljanje 
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začasnega dela in sezonsko delo po svoji 
naravi in pravni opredelitvi začasni ter bi 
se morali zato uporabljati le za 
obravnavanje povečanih začasnih potreb 
po delovni sili ter znanjih in spretnostih; 
ker lahko mobilnost delavcev znotraj EU, 
ki temelji neposredno na členu 45 PDEU, 
prispeva k zapolnitvi dolgotrajnih potreb 
po delovni sili tudi s standardnimi 
oblikami zaposlitve, ki so odprte za 
državljane EU brez diskriminacije na 
podlagi državljanstva;

Or. en

Predlog spremembe 65
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker nestandardne oblike dela in 
navidezne samozaposlitve dolgoročno 
ogrožajo sisteme socialnega zavarovanja in 
povečujejo število prekarnih zaposlitev ter 
jih je torej treba preprečevati; ker lahko 
zaradi vse pogostejših oddaj naročil 
podizvajalcem prihaja do zlorab, čeprav so 
take oddaje naročil ugodne za podjetja in 
ranljive delavce;

G. ker nestandardne oblike dela in 
navidezne samozaposlitve dolgoročno 
ogrožajo dostop delavcev do osnovnih 
storitev, določenih v sistemih socialnega 
zavarovanja in povečujejo število 
prekarnih zaposlitev ter jih je torej treba 
preprečevati z bojem proti vsem možnim 
oblikam zlorabe in goljufij na področju 
socialne varnosti ter z razširitvijo 
nacionalnega socialnega zavarovanja, da 
bi vključevalo tudi nestandardne oblike 
zaposlitve; ker oddajanje naročil 
podizvajalcem povečuje možnost zlorab; 
ker na notranjem trgu ne bi smelo biti 
prostora za zlorabe pri oddajanju naročil 
podizvajalcem, ki vključujejo elemente, 
kot so delo prek agencij za zagotavljanje 
začasnega dela, navidezne družbe, 
navidezne samozaposlitve, navidezne 
napotitve in neprijavljeno delo;

Or. en
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Predlog spremembe 66
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker nestandardne oblike dela in 
navidezne samozaposlitve dolgoročno 
ogrožajo sisteme socialnega zavarovanja 
in povečujejo število prekarnih zaposlitev 
ter jih je torej treba preprečevati; ker lahko 
zaradi vse pogostejših oddaj naročil 
podizvajalcem prihaja do zlorab, čeprav so 
take oddaje naročil ugodne za podjetja in 
ranljive delavce;

G. ker zloraba in izkoriščanje 
delavcev, kot so goljufije na področju 
socialne varnosti, navidezne 
samozaposlitve, navidezne napotitve, 
navidezne družbe in umetne ureditve, prek 
oddajanja naročil podizvajalcem in v 
dobavnih verigah dolgoročno ogrožajo 
sisteme socialnega varstva in povečujejo 
število prekarnih zaposlitev ter jih je torej 
treba preprečevati; ker lahko zaradi vse 
pogostejšega oddajanja naročil 
podizvajalcem prihaja do zlorab; ker so 
prave in dobronamerne napotitve 
delavcev, oddajanje naročil podizvajalcem, 
delo prek agencij za zagotavljanje 
začasnega dela in sezonsko delo po svoji 
naravi in pravni opredelitvi začasni ter bi 
se morali zato uporabljati le za 
obravnavanje povečanih začasnih potreb 
po delovni sili ter znanjih in spretnostih;

Or. en

Predlog spremembe 67
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker nestandardne oblike dela in 
navidezne samozaposlitve dolgoročno 
ogrožajo sisteme socialnega zavarovanja in 
povečujejo število prekarnih zaposlitev ter 
jih je torej treba preprečevati; ker lahko 
zaradi vse pogostejših oddaj naročil 
podizvajalcem prihaja do zlorab, čeprav so 

G. ker nestandardne oblike dela, stalna 
pripravljenost in navidezne samozaposlitve 
dolgoročno ogrožajo sisteme socialnega 
zavarovanja in povečujejo število 
prekarnih zaposlitev ter jih je torej treba 
preprečevati; ker lahko zaradi vse 
pogostejšega oddajanja naročil 
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take oddaje naročil ugodne za podjetja in 
ranljive delavce;

podizvajalcem, dolgoročnih pogodb za 
določen čas v javnih upravah in 
praktičnega usposabljanja kot 
nadomestila za začetniška delovna mesta 
prihaja do zlorab in prekarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 68
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker nestandardne oblike dela in 
navidezne samozaposlitve dolgoročno 
ogrožajo sisteme socialnega zavarovanja in 
povečujejo število prekarnih zaposlitev ter 
jih je torej treba preprečevati; ker lahko 
zaradi vse pogostejših oddaj naročil 
podizvajalcem prihaja do zlorab, čeprav so 
take oddaje naročil ugodne za podjetja in 
ranljive delavce;

G. ker nestandardne oblike dela in 
navidezne samozaposlitve dolgoročno 
ogrožajo sisteme socialnega zavarovanja in 
povečujejo število prekarnih zaposlitev ter 
je torej treba zagotoviti strogo spoštovanje 
obstoječih pravil; ker lahko zaradi vse 
pogostejšega oddajanja naročil 
podizvajalcem prihaja do zlorab, čeprav je 
tako oddajanje naročil ugodno za podjetja 
in ranljive delavce, kar je treba preprečiti z 
učinkovitim spremljanjem;

Or. hu

Predlog spremembe 69
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidže 
Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker nestandardne oblike dela in 
navidezne samozaposlitve dolgoročno 
ogrožajo sisteme socialnega zavarovanja in 
povečujejo število prekarnih zaposlitev ter 
jih je torej treba preprečevati; ker lahko 

G. ker izkoriščevalske oblike 
nestandardnega dela in navidezne 
samozaposlitve dolgoročno ogrožajo 
sisteme socialnega zavarovanja in 
povečujejo število prekarnih zaposlitev ter 
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zaradi vse pogostejših oddaj naročil 
podizvajalcem prihaja do zlorab, čeprav so 
take oddaje naročil ugodne za podjetja in 
ranljive delavce;

jih je torej treba preprečevati; ker lahko 
zaradi vse pogostejšega oddajanja naročil 
podizvajalcem prihaja do zlorab, ki jih je 
treba preprečevati, čeprav je tako 
oddajanje naročil ugodno za podjetja in 
delavce;

Or. fr

Predlog spremembe 70
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je socialna kohezija eno od 
glavnih načel politik Unije; ker so delovni 
pogoji in plače v Uniji še vedno precej 
različni, razlike v plačah pa so med 
glavnimi razlogi za odhod delavcev iz 
domačih držav;

H. ker je socialna kohezija eno od 
glavnih načel politik Unije; ker so delovni 
pogoji in plače v Uniji še vedno precej 
različni, višje plače, trdni sistemi socialne 
varnosti, visok dohodek na prebivalca, 
lažji dostop do trga dela in višje stopnje 
zaposlenosti pa so med najpomembnejšimi 
dejavniki privlačevanja, ki oblikujejo 
mobilnost delavcev28;

__________________
28 Evropska komisija, Generalni direktorat 
za zaposlovanje, socialne zadeve in 
vključevanje (2018), letno poročilo o 
mobilnosti delovne sile znotraj EU za leto 
2017, končno poročilo, januar 2018.

Or. en

Predlog spremembe 71
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava H
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Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je socialna kohezija eno od 
glavnih načel politik Unije; ker so delovni 
pogoji in plače v Uniji še vedno precej 
različni, razlike v plačah pa so med 
glavnimi razlogi za odhod delavcev iz 
domačih držav;

H. ker je socialna kohezija eno od 
glavnih načel politik Unije; ker so 
življenjski in delovni pogoji v Uniji še 
vedno precej različni, razlike v plačah pa 
so med glavnimi razlogi za odhod delavcev 
iz domačih držav; ker je dolgotrajno 
pomanjkanje delovne sile v kritičnih 
sektorjih v veliki meri mogoče pojasniti s 
slabimi delovnimi pogoji in nizkimi 
plačami, ki niso dovolj privlačne za 
lokalno delovno silo; ker se tako 
pomanjkanje ne bi smelo odpravljati z 
oddajanjem del slabe kakovosti mobilnim 
delavcem, delavcem migrantom ali 
neprijavljenim delavcem; ker je 
spodbujanje boljših delovnih pogojev ter 
enakih pravic in priložnosti ključno za boj 
proti diskriminaciji, rasizmu in 
segmentaciji trga dela; ker bi morala biti 
odločitev o uveljavljanju pravice do 
prostega gibanja vedno prostovoljna in ne 
prisilna zaradi pomanjkanja možnosti v 
državi članici stalnega prebivališča; ker je 
pravična mobilnost osnovni pogoj za 
trajnostno evropsko povezovanje, socialno 
kohezijo in pravični prehod;

Or. en

Predlog spremembe 72
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je socialna kohezija eno od 
glavnih načel politik Unije; ker so delovni 
pogoji in plače v Uniji še vedno precej 
različni, razlike v plačah pa so med 
glavnimi razlogi za odhod delavcev iz 
domačih držav;

H. ker je socialna kohezija eno od 
glavnih načel politik Unije; ker so delovni 
pogoji in plače v Uniji še vedno precej 
različni, vendar njihovo usklajevanje ne 
sodi na področje uporabe Pogodb, razlike 
v plačah pa so samo eden od razlogov za 
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odhod delavcev iz domačih držav;

Or. hu

Predlog spremembe 73
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je socialna kohezija eno od 
glavnih načel politik Unije; ker so delovni 
pogoji in plače v Uniji še vedno precej 
različni, razlike v plačah pa so med 
glavnimi razlogi za odhod delavcev iz 
domačih držav;

H. ker je socialna kohezija eno od 
glavnih načel politik Unije, katerega cilj je 
spodbuditi in podpreti vsesplošno skladen 
razvoj držav članic in regij; ker so delovni 
pogoji in plače v Uniji še vedno precej 
različni, razlike v plačah pa so med 
glavnimi razlogi za odhod delavcev iz 
domačih držav;

Or. pl

Predlog spremembe 74
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je socialna kohezija eno od 
glavnih načel politik Unije; ker so delovni 
pogoji in plače v Uniji še vedno precej 
različni, razlike v plačah pa so med 
glavnimi razlogi za odhod delavcev iz 
domačih držav;

H. ker se je pokazalo, da z 
dolgoletnim poudarkom na 
konkurenčnosti in tržno usmerjenih 
pristopih ni mogoče zmanjšati razlik med 
državami članicami in regijami, saj to 
povzroča izgubo številnih delovnih mest in 
poglablja deindustrializacijo celotnih 
regij; ker je socialna kohezija eno od 
glavnih načel politik Unije; ker so 
varčevalne politike, industrijska 
polarizacija, centralizacije bogastva ter 
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delovni pogoji in plače v Uniji še vedno 
precej različni, pomanjkanje kakovostnih 
delovnih mest, slabi delovni pogoji in 
razlike v plačah pa so med glavnimi razlogi 
za odhod delavcev iz domačih držav; ker bi 
moralo biti uveljavljanje pravice do 
prostega gibanja vedno prostovoljno in ne 
prisilno zaradi pomanjkanja kakovostnih 
delovnih mest ali storitev v državi članici 
stalnega prebivališča;

Or. en

Predlog spremembe 75
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je socialna kohezija eno od 
glavnih načel politik Unije; ker so delovni 
pogoji in plače v Uniji še vedno precej 
različni, razlike v plačah pa so med 
glavnimi razlogi za odhod delavcev iz 
domačih držav;

H. ker je socialna kohezija eno od 
glavnih načel politik Unije; ker so delovni 
in življenjski pogoji ter plače in dohodki v 
Uniji še vedno precej različni, razlike v 
plačah pa so med glavnimi razlogi za 
odhod delavcev iz domačih držav; ker 
stalna in naraščajoča neenakost škoduje 
Evropski uniji kot celoti in zadevnim 
posameznikom; ker so revščina, socialna 
izključenost, slabi življenjski pogoji in 
pomanjkanje socialne pomoči že sami po 
sebi dejavniki, ki odvračajo od mobilnosti 
znotraj EU; ker je dolgotrajno 
pomanjkanje delovne sile v kritičnih 
sektorjih deloma mogoče pojasniti s 
slabimi delovnimi pogoji in nizkimi 
plačami, ki niso dovolj privlačne za 
lokalno delovno silo; ker se tako 
pomanjkanje ne bi smelo odpravljati z 
oddajanjem del slabe kakovosti mobilnim 
delavcem, delavcem migrantom ali 
neprijavljenim delavcem; ker je 
spodbujanje boljših delovnih pogojev ter 
enakih pravic in priložnosti ključno za boj 
proti diskriminaciji, rasizmu in 
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segmentaciji trga dela; ker bi morala biti 
odločitev o uveljavljanju pravice do 
prostega gibanja vedno prostovoljna in ne 
prisilna zaradi pomanjkanja možnosti v 
državi članici stalnega prebivališča; ker je 
pravična mobilnost na podlagi trdnih 
socialnih pravic in pravic delavcev 
osnovni pogoj za trajnostno evropsko 
povezovanje, socialno kohezijo in pravični 
prehod;

Or. en

Predlog spremembe 76
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je socialna kohezija eno od 
glavnih načel politik Unije; ker so delovni 
pogoji in plače v Uniji še vedno precej 
različni, razlike v plačah pa so med 
glavnimi razlogi za odhod delavcev iz 
domačih držav;

H. ker je socialna kohezija eno od 
glavnih načel politik Unije; ker so delovni 
pogoji in plače v Uniji še vedno precej 
različni, razlike v plačah pa so med 
glavnimi razlogi za odhod delavcev iz 
domačih držav; ker bi morale biti delovne 
migracije in mobilnost vedno prostovoljne 
in nikoli prisilne zaradi pomanjkanja 
pravic ali priložnosti v državi članici 
stalnega prebivališča; ker je pravična 
mobilnost osnovni pogoj za trajnostno 
evropsko povezovanje, socialno kohezijo 
in pravični prehod;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava H
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Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je socialna kohezija eno od 
glavnih načel politik Unije; ker so delovni 
pogoji in plače v Uniji še vedno precej 
različni, razlike v plačah pa so med 
glavnimi razlogi za odhod delavcev iz 
domačih držav;

H. ker je socialna kohezija eno od 
glavnih načel politik Unije; ker so delovni 
pogoji in plače v Uniji še vedno precej 
različni, razlike v plačah pa so med 
glavnimi razlogi za odhod delavcev iz 
domačih držav; ker si mora Unija 
prizadevati za okrepitev navzgor 
usmerjene socialne konvergence, zlasti z 
zakonodajnimi pobudami;

Or. fr

Predlog spremembe 78
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Gheorghe Falcă

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker večino delavcev v EU 
zaposlujejo MSP; ker lahko kršitve 
zakonodaje o notranjem trgu postavijo 
MSP v ranljiv položaj; ker je nelojalna 
konkurenca eden od glavnih virov težav 
za MSP in dobronamerna podjetja na 
notranjem trgu; ker pobude, namenjene 
MSP in zagonskim podjetjem, ne bi smele 
privesti do dvojnih standardov ali nižjih 
standardov zaščite delavcev z odpiranjem 
možnosti izvzetja iz veljavnih pravil in 
zahtev, ampak bi morale podjetjem 
pomagati spoštovati obstoječa pravila;

Or. en

Predlog spremembe 79
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė
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Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker prosti pretok storitev ne bi smel 
privesti do poslabšanja delovnih pogojev, 
vključno z zdravjem in varnostjo delavcev; 
ker je ta kriza razkrila pomanjkljivosti v 
varstvu mobilnih in čezmejnih delavcev; 
ker so bile smernice Komisije o ponovni 
vzpostavitvi prostega gibanja osredotočene 
predvsem na zagotavljanje varnih storitev 
za državljane in prebivalce držav, ne pa 
tudi na zagotavljanje varnih pogojev za 
delavce; ker obsežna epidemija covida-19 
kaže, kako lahko slabe delovne razmere 
vplivajo na mobilne delavce;

Or. en

Predlog spremembe 80
France Jamet

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker zlorabe, kot je socialni 
damping, zmanjšujejo podporo načelom 
notranjega trga in konkurenčnosti podjetij, 
zlasti MSP, ter ogrožajo pravice evropskih 
delavcev in zaupanje v evropsko 
povezovanje; ker se podjetja, zlasti MSP, 
soočajo z zapletenim regulativnim 
sistemom za mobilnost delovne sile, 
težavami zaradi birokracije ter različnimi 
in pogosto nasprotujočimi si nacionalnimi 
zakonodajami;

I. ker zlorabe, kot je socialni 
damping, zmanjšujejo konkurenčnost 
podjetij, zlasti MSP;

Or. fr

Predlog spremembe 81
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker zlorabe, kot je socialni 
damping, zmanjšujejo podporo načelom 
notranjega trga in konkurenčnosti podjetij, 
zlasti MSP, ter ogrožajo pravice evropskih 
delavcev in zaupanje v evropsko 
povezovanje; ker se podjetja, zlasti MSP, 
soočajo z zapletenim regulativnim 
sistemom za mobilnost delovne sile, 
težavami zaradi birokracije ter različnimi 
in pogosto nasprotujočimi si nacionalnimi 
zakonodajami;

I. ker zlorabe, kot je okoljski, davčni 
in socialni damping, ogrožajo osnovna 
načela notranjega trga in konkurenčnosti 
podjetij, zlasti MSP, ter pravice evropskih 
delavcev in zaupanje državljanov v 
evropsko povezovanje in institucije; ker je 
načelo enakega obravnavanja osnovni 
pogoj za socialno tržno gospodarstvo in 
navzgor usmerjeno socialno konvergenco, 
kar potrjuje potrebo po spoštovanju 
veljavne zakonodaje in kolektivnih 
pogodb namembne države, ki bi zagotovilo 
enake konkurenčne pogoje med lokalnimi 
in mobilnimi delavci ter med lokalnimi in 
tujimi ponudniki storitev;

Or. en

Predlog spremembe 82
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker zlorabe, kot je socialni 
damping, zmanjšujejo podporo načelom 
notranjega trga in konkurenčnosti podjetij, 
zlasti MSP, ter ogrožajo pravice evropskih 
delavcev in zaupanje v evropsko 
povezovanje; ker se podjetja, zlasti MSP, 
soočajo z zapletenim regulativnim 
sistemom za mobilnost delovne sile, 
težavami zaradi birokracije ter različnimi 
in pogosto nasprotujočimi si nacionalnimi 
zakonodajami;

I. ker zlorabe, kot sta socialni 
damping in izkoriščanje delavcev, 
zmanjšujejo podporo EU, notranjemu trgu 
in konkurenčnosti podjetij, zlasti MSP, ter 
ogrožajo pravice delavcev in zaupanje v 
evropsko povezovanje; ker je načelo 
enakega obravnavanja osnovni pogoj za 
socialno tržno gospodarstvo in navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco, kar 
potrjuje potrebo po spoštovanju veljavne 
zakonodaje in kolektivnih pogodb 
namembne države, ki bi zagotovilo enake 
konkurenčne pogoje med lokalnimi in 
mobilnimi delavci ter med lokalnimi in 
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tujimi ponudniki storitev;

Or. en

Predlog spremembe 83
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker zlorabe, kot je socialni 
damping, zmanjšujejo podporo načelom 
notranjega trga in konkurenčnosti podjetij, 
zlasti MSP, ter ogrožajo pravice evropskih 
delavcev in zaupanje v evropsko 
povezovanje; ker se podjetja, zlasti MSP, 
soočajo z zapletenim regulativnim 
sistemom za mobilnost delovne sile, 
težavami zaradi birokracije ter različnimi 
in pogosto nasprotujočimi si nacionalnimi 
zakonodajami;

I. ker zlorabe, kot je socialni in 
okoljski damping, zmanjšujejo podporo 
načelom notranjega trga in konkurenčnosti 
podjetij, zlasti MSP, ter ogrožajo pravice 
evropskih delavcev in zaupanje v evropsko 
povezovanje; ker bi se bilo treba izogibati 
nasprotujočim si določbam v nacionalni 
zakonodaji; ker je temeljna pravica držav 
članic, da presežejo minimalne ravni, 
določene v direktivah Evropske unije, če s 
tem ne ustvarijo nepotrebnih in 
nesorazmernih ovir;

Or. en

Predlog spremembe 84
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker zlorabe, kot je socialni 
damping, zmanjšujejo podporo načelom 
notranjega trga in konkurenčnosti 
podjetij, zlasti MSP, ter ogrožajo pravice 
evropskih delavcev in zaupanje v evropsko 
povezovanje; ker se podjetja, zlasti MSP, 
soočajo z zapletenim regulativnim 

I. ker je pravična mobilnost osnovni 
pogoj za trajnostno evropsko povezovanje, 
socialno kohezijo in pravični prehod; ker 
zlorabe, kot je socialni damping, ogrožajo 
pravice evropskih delavcev in podporo 
prostemu gibanju delavcev ter lojalno 
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sistemom za mobilnost delovne sile, 
težavami zaradi birokracije ter različnimi 
in pogosto nasprotujočimi si nacionalnimi 
zakonodajami;

konkurenco podjetij, zlasti MSP;

Or. en

Predlog spremembe 85
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker zlorabe, kot je socialni 
damping, zmanjšujejo podporo načelom 
notranjega trga in konkurenčnosti podjetij, 
zlasti MSP, ter ogrožajo pravice evropskih 
delavcev in zaupanje v evropsko 
povezovanje; ker se podjetja, zlasti MSP, 
soočajo z zapletenim regulativnim 
sistemom za mobilnost delovne sile, 
težavami zaradi birokracije ter različnimi 
in pogosto nasprotujočimi si nacionalnimi 
zakonodajami;

I. ker neskladnost z zakonodajo in 
zlorabe zmanjšujejo podporo načelom 
notranjega trga in konkurenčnosti podjetij, 
zlasti MSP, ter ogrožajo pravice evropskih 
delavcev in zaupanje v evropsko 
povezovanje, zato je treba okrepiti 
spremljanje skladnosti z obstoječo 
zakonodajo; ker se podjetja, zlasti MSP, 
soočajo z zapletenim regulativnim 
sistemom za mobilnost delovne sile, 
težavami zaradi birokracije ter različnimi 
in pogosto nasprotujočimi si nacionalnimi 
zakonodajami;

Or. hu

Predlog spremembe 86
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker zlorabe, kot je socialni 
damping, zmanjšujejo podporo načelom 
notranjega trga in konkurenčnosti podjetij, 
zlasti MSP, ter ogrožajo pravice evropskih 
delavcev in zaupanje v evropsko 
povezovanje; ker se podjetja, zlasti MSP, 

I. ker zlorabe, kot je socialni 
damping, zmanjšujejo podporo načelom 
notranjega trga in konkurenčnosti podjetij, 
zlasti MMSP in samozaposlenih, ter 
ogrožajo pravice evropskih delavcev in 
zaupanje v evropsko povezovanje; ker se 
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soočajo z zapletenim regulativnim 
sistemom za mobilnost delovne sile, 
težavami zaradi birokracije ter različnimi 
in pogosto nasprotujočimi si nacionalnimi 
zakonodajami;

podjetja, zlasti MMSP, soočajo z 
zapletenim regulativnim sistemom za 
mobilnost delovne sile, težavami zaradi 
birokracije ter različnimi in pogosto 
nasprotujočimi si nacionalnimi 
zakonodajami; ker bi bilo treba pri 
pripravi zakonodajnih predlogov na ravni 
Unije upoštevati načelo „najprej pomisli 
na male“;

Or. en

Predlog spremembe 87
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker zlorabe, kot je socialni 
damping, zmanjšujejo podporo načelom 
notranjega trga in konkurenčnosti podjetij, 
zlasti MSP, ter ogrožajo pravice evropskih 
delavcev in zaupanje v evropsko 
povezovanje; ker se podjetja, zlasti MSP, 
soočajo z zapletenim regulativnim 
sistemom za mobilnost delovne sile, 
težavami zaradi birokracije ter različnimi 
in pogosto nasprotujočimi si nacionalnimi 
zakonodajami;

I. ker zlorabe, kot je socialni 
damping, zmanjšujejo podporo načelom 
notranjega trga in konkurenčnosti podjetij, 
zlasti MSP, ter ogrožajo pravice evropskih 
delavcev in zaupanje v evropsko 
povezovanje; ker mora zakonodaja o 
prostem gibanju delavcev in svobodi 
opravljanja storitev temeljiti na načelu 
enakega obravnavanja in cilju navzgor 
usmerjene socialne konvergence; ker se 
podjetja, zlasti MSP, soočajo z zapletenim 
regulativnim sistemom za mobilnost 
delovne sile, težavami zaradi birokracije 
ter različnimi in pogosto nasprotujočimi si 
nacionalnimi zakonodajami;

Or. fr

Predlog spremembe 88
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė
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Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je načelo enakega 
obravnavanja osnovni pogoj za socialno 
tržno gospodarstvo in navzgor usmerjeno 
socialno konvergenco, kar potrjuje 
potrebo po spoštovanju veljavne 
zakonodaje in kolektivnih pogodb 
namembne države, ki bi zagotovilo enake 
konkurenčne pogoje med lokalnimi in 
mobilnimi delavci ter med lokalnimi in 
tujimi ponudniki storitev;

Or. en

Predlog spremembe 89
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker večino delavcev v Evropski 
uniji zaposlujejo MSP; ker so MSP 
najbolj izpostavljena kršitvam zakonodaje 
Unije o prostem gibanju delavcev in 
svobodi opravljanja storitev; ker je 
nelojalna konkurenca glavni vir težav 
MSP;

Or. fr

Predlog spremembe 90
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava I b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ib. ker bi moral biti prosti pretok 
storitev skladen z načeli evropskega stebra 
socialnih pravic in ne bi smel posegati v 
nadaljnje izvajanje stebra; ker je bistveno 
ohraniti zakonito pravico javnih organov 
in držav članic do urejanja storitvenega 
sektorja, če je to v splošnem javnem 
interesu; ker so iz direktive o storitvah1 v 
celoti ali delno izključene socialne, 
zdravstvene in druge javne storitve, saj so 
zanje v skladu s Protokolom št. 26 in 
členom 14 PDEU potrebni posebni 
regulativni okviri, da lahko delujejo v 
splošnem interesu;
__________________
1 Direktiva 2006/123/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o storitvah na 
notranjem trgu (UL L 376, 27.12.2006, 
str. 36).

Or. en

Predlog spremembe 91
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Gabriele Bischoff, 
Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker več kot 8 % mobilnih delavcev 
dela v sektorjih zdravstvenega varstva in 
socialnega dela, več kot 7 % v sektorju 
prevoznih storitev in več kot 10 % v 
nastanitvenem in živilskem sektorju;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 92
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker več kot 8 % mobilnih delavcev 
dela v sektorjih zdravstvenega varstva in 
socialnega dela, več kot 7 % v sektorju 
prevoznih storitev in več kot 10 % v 
nastanitvenem in živilskem sektorju;

J. ker mobilnost delavcev znotraj EU 
še posebej vpliva na nekatere sektorje, kot 
so sektorji zdravstvenega varstva, 
socialnega dela in prevoznih storitev ter 
nastanitveni, živilski in gradbeni sektor;

Or. en

Predlog spremembe 93
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker več kot 8 % mobilnih delavcev 
dela v sektorjih zdravstvenega varstva in 
socialnega dela, več kot 7 % v sektorju 
prevoznih storitev in več kot 10 % v 
nastanitvenem in živilskem sektorju;

J. ker več kot 8 % mobilnih delavcev 
dela v sektorjih zdravstvenega varstva in 
socialnega dela, več kot 7 % v sektorju 
prevoznih storitev in več kot 10 % v 
nastanitvenem in živilskem sektorju; ker so 
mobilni in sezonski delavci pogosto 
bistveni za države članice, na primer v 
sektorjih zdravstvenega varstva in oskrbe 
starejših ali invalidov ali v gradbenem 
sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 94
Abir Al-Sahlani, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Radka Maxová

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

Ja. ker ima vsaj 80 milijonov delavcev1 
v Evropi neustrezne kvalifikacije, več kot 
5 od 10 delovnih mest, ki jih je težko 
zapolniti, pa je v visoko kvalificiranih 
poklicih;
_____________________________
1 Podatkovna zbirka OECD Skills for 
Jobs, 
https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org
/#FR/_.

Or. en

Predlog spremembe 95
France Jamet

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je pandemija covida-19 
pokazala, da so zelo mobilni delavci, ki se 
pogosto gibajo v Evropski uniji ali v njo in 
iz nje, med krizo javnega zdravja 
nenadomestljivi ter da so sezonski in 
napoteni delavci med pandemijo kljub 
velikim tveganjem za njihovo zdravje in 
zdravje njihovih družin izjemno veliko 
prispevali k obstoju trgovine in 
gospodarstva EU;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 96
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava K
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Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je pandemija covida-19 
pokazala, da so zelo mobilni delavci, ki se 
pogosto gibajo v Evropski uniji ali v njo in 
iz nje, med krizo javnega zdravja 
nenadomestljivi ter da so sezonski in 
napoteni delavci med pandemijo kljub 
velikim tveganjem za njihovo zdravje in 
zdravje njihovih družin izjemno veliko 
prispevali k obstoju trgovine in 
gospodarstva EU;

K. ker je pandemija covida-19 
pokazala, da so zelo mobilni delavci, ki se 
pogosto gibajo znotraj Evropske unije, 
med krizo javnega zdravja nenadomestljivi 
ter da so sezonski in napoteni delavci med 
pandemijo kljub velikim tveganjem za 
njihovo zdravje in zdravje njihovih družin 
izjemno veliko prispevali k obstoju 
trgovine in gospodarstva EU;

Or. hu

Predlog spremembe 97
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je pandemija covida-19 
pokazala, da so zelo mobilni delavci, ki se 
pogosto gibajo v Evropski uniji ali v njo in 
iz nje, med krizo javnega zdravja 
nenadomestljivi ter da so sezonski in 
napoteni delavci med pandemijo kljub 
velikim tveganjem za njihovo zdravje in 
zdravje njihovih družin izjemno veliko 
prispevali k obstoju trgovine in 
gospodarstva EU;

K. ker je pandemija covida-19 
pokazala, da so zelo mobilni delavci, ki se 
pogosto gibajo v Evropski uniji ali v njo in 
iz nje, med krizo javnega zdravja bistveni 
ter da sezonski in napoteni delavci med 
pandemijo kljub velikim tveganjem za 
njihovo zdravje in zdravje njihovih družin 
kot delavci na terenu izjemno veliko 
prispevajo k obstoju gospodarstva EU; ker 
je pandemija razkrila in dodatno okrepila 
socialni damping in obstoječe negotove 
razmere številnih mobilnih delavcev ter 
vrzeli pri izvajanju in izvrševanju veljavne 
zakonodaje za njihovo zaščito; ker mora 
biti mobilnost pravična in varna;

Or. en

Predlog spremembe 98
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je pandemija covida-19 
pokazala, da so zelo mobilni delavci, ki se 
pogosto gibajo v Evropski uniji ali v njo in 
iz nje, med krizo javnega zdravja 
nenadomestljivi ter da so sezonski in 
napoteni delavci med pandemijo kljub 
velikim tveganjem za njihovo zdravje in 
zdravje njihovih družin izjemno veliko 
prispevali k obstoju trgovine in 
gospodarstva EU;

K. ker je pandemija covida-19 
pokazala, da so zelo mobilni delavci, ki se 
pogosto gibajo v Evropski uniji ali v njo in 
iz nje, med krizo javnega zdravja bistveni 
ter da so sezonski in napoteni delavci med 
pandemijo kljub velikim tveganjem za 
njihovo zdravje in zdravje njihovih družin 
izjemno veliko prispevali k obstoju 
trgovine in gospodarstva EU; ker so bili 
mobilni delavci bistveni, vendar niso 
prejeli posebne ali dodatne oblike zaščite 
za varovanje njihovega zdravja ali 
nadomestilo povezanih tveganj;

Or. en

Predlog spremembe 99
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je pandemija covida-19 
pokazala, da so zelo mobilni delavci, ki se 
pogosto gibajo v Evropski uniji ali v njo in 
iz nje, med krizo javnega zdravja 
nenadomestljivi ter da so sezonski in 
napoteni delavci med pandemijo kljub 
velikim tveganjem za njihovo zdravje in 
zdravje njihovih družin izjemno veliko 
prispevali k obstoju trgovine in 
gospodarstva EU;

K. ker je pandemija covida-19 
pokazala, da so mobilni delavci in delavci 
migranti ne samo, ampak zlasti med to 
krizo javnega zdravja bistveni ter da so 
sezonski in napoteni delavci ter delavci 
migranti med pandemijo kljub velikim 
tveganjem za njihovo zdravje in zdravje 
njihovih družin kot delavci na terenu 
izjemno veliko prispevali k obstoju 
trgovine in gospodarstva EU; ker so kljub 
temu, da so bistveni, še vedno 
najranljivejši in najmanj zaščiteni;

Or. en



PE662.032v01-00 54/183 AM\1220296SL.docx

SL

Predlog spremembe 100
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je pandemija covida-19 
pokazala, da so zelo mobilni delavci, ki se 
pogosto gibajo v Evropski uniji ali v njo in 
iz nje, med krizo javnega zdravja 
nenadomestljivi ter da so sezonski in 
napoteni delavci med pandemijo kljub 
velikim tveganjem za njihovo zdravje in 
zdravje njihovih družin izjemno veliko 
prispevali k obstoju trgovine in 
gospodarstva EU;

K. ker je pandemija covida-19 
pokazala, da so zelo mobilni delavci, ki se 
pogosto gibajo v Evropski uniji ali v njo in 
iz nje, med krizo javnega zdravja bistveni 
ter da so sezonski in napoteni delavci kljub 
velikim tveganjem za njihovo zdravje in 
zdravje njihovih družin kot delavci na 
terenu izjemno veliko prispevali k obstoju 
trgovine in gospodarstva EU; ker so zelo 
mobilni delavci še vedno najranljivejši in 
najmanj zaščiteni;

Or. en

Predlog spremembe 101
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je pandemija covida-19 
pokazala, da so zelo mobilni delavci, ki se 
pogosto gibajo v Evropski uniji ali v njo in 
iz nje, med krizo javnega zdravja 
nenadomestljivi ter da so sezonski in 
napoteni delavci med pandemijo kljub 
velikim tveganjem za njihovo zdravje in 
zdravje njihovih družin izjemno veliko 
prispevali k obstoju trgovine in 
gospodarstva EU;

K. ker je pandemija covida-19 
pokazala, da so zelo mobilni delavci, ki se 
pogosto gibajo v Evropski uniji ali v njo in 
iz nje, med krizo javnega zdravja 
nenadomestljivi ter da so sezonski in 
napoteni delavci med pandemijo kljub 
velikim tveganjem za njihovo zdravje in 
zdravje njihovih družin izjemno veliko 
prispevali k obstoju trgovine in 
gospodarstva EU; poudarja, da so bili v 
prvi fazi pandemije covida-19 ti delavci 
med najbolj prizadetimi zaradi 
neusklajenih ukrepov za upravljanje 
meja;
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Or. en

Predlog spremembe 102
Anne Sander

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je pandemija covida-19 
pokazala, da so zelo mobilni delavci, ki se 
pogosto gibajo v Evropski uniji ali v njo in 
iz nje, med krizo javnega zdravja 
nenadomestljivi ter da so sezonski in 
napoteni delavci med pandemijo kljub 
velikim tveganjem za njihovo zdravje in 
zdravje njihovih družin izjemno veliko 
prispevali k obstoju trgovine in 
gospodarstva EU;

K. ker je pandemija covida-19 
pokazala, da so zelo mobilni delavci, ki se 
pogosto gibajo v Evropski uniji ali v njo in 
iz nje, med krizo javnega zdravja 
nenadomestljivi ter da so sezonski in 
napoteni delavci med pandemijo kljub 
velikim tveganjem za njihovo zdravje in 
zdravje njihovih družin izjemno veliko 
prispevali k obstoju trgovine in 
gospodarstva EU; ker so sezonski delavci 
ključni za preživetje nekaterih kmetijskih 
gospodarstev;

Or. fr

Predlog spremembe 103
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, 
Sylvie Brunet

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ka. ker je mobilnost delavcev znotraj 
EU odvisna tudi od obstoječih načinov 
prevoza in ker je kriza zaradi covida-19, 
zaradi katere se je močno zmanjšalo 
število letov, še zlasti prizadela delavce, ki 
živijo v najbolj oddaljenih regijah 
Evropske unije;

Or. fr
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Predlog spremembe 104
France Jamet

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker sezonski in napoteni delavci 
med pandemijo covida-19 pogosto niso 
imeli dostopa do osnovnega zdravstvenega 
varstva ali pa so bili deportirani iz države 
članice, kar je ogrozilo njihovo zdravje ter 
zdravje drugih potnikov in oseb, s katerim 
so bili v stiku;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 105
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker sezonski in napoteni delavci 
med pandemijo covida-19 pogosto niso 
imeli dostopa do osnovnega zdravstvenega 
varstva ali pa so bili deportirani iz države 
članice, kar je ogrozilo njihovo zdravje ter 
zdravje drugih potnikov in oseb, s katerim 
so bili v stiku;

L. ker sezonski in napoteni delavci 
med pandemijo covida-19 pogosto niso 
imeli dostopa do osnovnega zdravstvenega 
varstva, osebne varovalne opreme in 
ustreznih informacij ter so imeli v državah 
članicah gostiteljicah neustrezen dostop 
do socialne varnosti, socialne zaščite, 
nadomestila za čas bolezni in sistemov 
zavarovanja za primer kratkotrajne 
brezposelnosti ali ga sploh niso imeli ali 
pa so bili celo deportirani; ker mora biti 
mobilnost ne samo prosta, ampak tudi 
pravična in varna;

Or. en



AM\1220296SL.docx 57/183 PE662.032v01-00

SL

Predlog spremembe 106
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker sezonski in napoteni delavci 
med pandemijo covida-19 pogosto niso 
imeli dostopa do osnovnega zdravstvenega 
varstva ali pa so bili deportirani iz države 
članice, kar je ogrozilo njihovo zdravje ter 
zdravje drugih potnikov in oseb, s katerim 
so bili v stiku;

L. ker sezonski in napoteni delavci 
med pandemijo covida-19 pogosto niso 
imeli dostopa do minimalnih in potrebnih 
informacij ter usposabljanja, osebne 
varovalne opreme in na splošno 
osnovnega zdravstvenega varstva, so imeli 
v državah članicah gostiteljicah pogosto 
neustrezen dostop do socialne varnosti, 
socialne zaščite, nadomestila za čas 
bolezni in sistemov zavarovanja za primer 
kratkotrajne brezposelnosti ali ga sploh 
niso imeli ali pa so bili deportirani iz 
države članice, kar je ogrozilo njihovo 
zdravje ter zdravje drugih potnikov in oseb, 
s katerim so bili v stiku; ker mora biti 
mobilnost ne samo prosta, ampak tudi 
pravična in varna za vse;

Or. en

Predlog spremembe 107
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker sezonski in napoteni delavci 
med pandemijo covida-19 pogosto niso 
imeli dostopa do osnovnega zdravstvenega 
varstva ali pa so bili deportirani iz države 
članice, kar je ogrozilo njihovo zdravje ter 
zdravje drugih potnikov in oseb, s katerim 
so bili v stiku;

L. ker sezonski in napoteni delavci 
med pandemijo covida-19 pogosto niso 
imeli dostopa do osnovnega zdravstvenega 
varstva, osebne varovalne opreme in 
ustreznih informacij, so imeli v državah 
gostiteljicah pogosto neustrezen dostop do 
socialne varnosti, socialne zaščite, 
nadomestila za čas bolezni in sistemov 
zavarovanja za primer kratkotrajne 
brezposelnosti ali ga sploh niso imeli ali 
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pa so bili deportirani iz države članice, kar 
je ogrozilo njihovo zdravje ter zdravje 
drugih oseb, s katerim so bili v stiku;

Or. en

Predlog spremembe 108
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker sezonski in napoteni delavci 
med pandemijo covida-19 pogosto niso 
imeli dostopa do osnovnega zdravstvenega 
varstva ali pa so bili deportirani iz države 
članice, kar je ogrozilo njihovo zdravje ter 
zdravje drugih potnikov in oseb, s katerim 
so bili v stiku;

L. ker sezonski in napoteni delavci 
med pandemijo covida-19 pogosto niso 
imeli dostopa do osnovnega zdravstvenega 
varstva, osebne varovalne opreme in 
ustreznih informacij, so imeli v državah 
članicah gostiteljicah pogosto neustrezen 
dostop do socialne varnosti, socialne 
zaščite, nadomestila za čas bolezni in 
sistemov zavarovanja za primer 
kratkotrajne brezposelnosti ali ga sploh 
niso imeli ali pa so bili deportirani iz 
države članice, kar je ogrozilo njihovo 
zdravje ter zdravje drugih oseb, s katerim 
so bili v stiku;

Or. en

Predlog spremembe 109
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker sezonski in napoteni delavci 
med pandemijo covida-19 pogosto niso 
imeli dostopa do osnovnega zdravstvenega 
varstva ali pa so bili deportirani iz države 
članice, kar je ogrozilo njihovo zdravje ter 

L. ker sezonski in napoteni delavci 
med pandemijo covida-19 pogosto niso 
imeli dostopa do informacij, osnovnega 
zdravstvenega varstva in socialnega 
varstva ali pa so bili deportirani, kar je 
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zdravje drugih potnikov in oseb, s katerim 
so bili v stiku;

ogrozilo njihovo zdravje ter zdravje drugih 
potnikov in oseb, s katerim so bili v stiku; 
ker taki delavci pogosto niso mogli več 
potovati prek meja, da bi opravljali svoje 
delo, ali pa so morali, če so želeli obdržati 
zaposlitev v tujini, ostati v državi članici 
zaposlitve, ločeni od svoje družine ter po 
možnosti omejeni na socialno in 
zdravstveno varstvo svoje matične države 
članice;

Or. en

Predlog spremembe 110
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Gheorghe Falcă

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker sezonski in napoteni delavci 
med pandemijo covida-19 pogosto niso 
imeli dostopa do osnovnega zdravstvenega 
varstva ali pa so bili deportirani iz države 
članice, kar je ogrozilo njihovo zdravje ter 
zdravje drugih potnikov in oseb, s katerim 
so bili v stiku;

L. ker sezonski in napoteni delavci 
med pandemijo covida-19 pogosto niso 
imeli dostopa do osnovnega zdravstvenega 
varstva ali pa so bili deportirani iz države 
članice, kar je ogrozilo njihovo zdravje ter 
zdravje drugih potnikov in oseb, s katerim 
so bili v stiku; ker so bili delavci poleg 
tega v nekaterih primerih izpostavljeni 
nesprejemljivi diskriminaciji ter 
prekarnim delovnim in življenjskim 
pogojem, kar je včasih privedlo do izbruha 
okužb s covidom-19;

Or. en

Predlog spremembe 111
France Jamet

Predlog resolucije
Uvodna izjava M
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Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker je izbruh covida-19 razkril in 
poslabšal težke delovne in življenjske 
pogoje več sto tisoč sezonskih delavcev v 
EU, pri čemer gre večinoma za čezmejne 
delavce in delavce migrante;

M. ker je izbruh covida-19 razkril in 
poslabšal težke delovne in življenjske 
pogoje več sto tisoč sezonskih delavcev v 
EU;

Or. fr

Predlog spremembe 112
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker je izbruh covida-19 razkril in 
poslabšal težke delovne in življenjske 
pogoje več sto tisoč sezonskih delavcev v 
EU, pri čemer gre večinoma za čezmejne 
delavce in delavce migrante;

M. ker je izbruh covida-19 razkril in 
poslabšal težke delovne in življenjske 
pogoje več sto tisoč sezonskih delavcev v 
EU, pri čemer gre večinoma za čezmejne 
delavce;

Or. hu

Predlog spremembe 113
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker je izbruh covida-19 razkril in 
poslabšal težke delovne in življenjske 
pogoje več sto tisoč sezonskih delavcev v 
EU, pri čemer gre večinoma za čezmejne 
delavce in delavce migrante;

M. ker je izbruh covida-19 razkril in 
poslabšal obžalovanja vredne delovne in 
življenjske pogoje več sto tisoč sezonskih 
delavcev, pri čemer gre večinoma za 
mobilne delavce in delavce migrante, ter 
več kot enega milijona napotenih delavcev 
v EU; ker so ti prekarni pogoji, ki še 
zdaleč niso novi, podprti s strukturno 
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diskriminacijo na trgu dela, izkoriščanjem 
in pomanjkanjem ustreznega izvrševanja 
obstoječih zakonov in predpisov;

Or. en

Predlog spremembe 114
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker je izbruh covida-19 razkril in 
poslabšal težke delovne in življenjske 
pogoje več sto tisoč sezonskih delavcev v 
EU, pri čemer gre večinoma za čezmejne 
delavce in delavce migrante;

M. ker je izbruh covida-19 razkril in 
poslabšal prekarne delovne in življenjske 
pogoje več sto tisoč sezonskih delavcev v 
EU, pri čemer gre večinoma za čezmejne 
in mobilne delavce ter delavce migrante; 
ker taki pogoji izhajajo iz strukturne 
diskriminacije na trgu dela, izkoriščanja 
na trgu dela ter neustreznega izvrševanja 
obstoječih zakonov in predpisov, vključno 
z nespoštovanjem temeljnih konvencij 
Mednarodne organizacije dela;

Or. en

Predlog spremembe 115
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker je izbruh covida-19 razkril in 
poslabšal težke delovne in življenjske 
pogoje več sto tisoč sezonskih delavcev v 
EU, pri čemer gre večinoma za čezmejne 
delavce in delavce migrante;

M. ker je izbruh covida-19 razkril in 
poslabšal obžalovanje vredne delovne in 
življenjske pogoje napotenih in sezonskih 
delavcev v EU, pri čemer gre večinoma za 
mobilne in čezmejne delavce ter delavce 
migrante; ker so ti prekarni pogoji, ki še 
zdaleč niso novi, podprti s strukturno 
diskriminacijo na trgu dela, izkoriščanjem 
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in pomanjkanjem ustreznega izvrševanja 
obstoječih zakonov in predpisov;

Or. en

Predlog spremembe 116
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker je ta pandemija razkrila več 
strukturnih pomanjkljivosti regulativnega 
okvira, ki niso nujno povezane le s 
pandemijo;

N. ker je pandemija covida-19 razkrila 
več strukturnih pomanjkljivosti evropskega 
in nacionalnih regulativnih okvirov, od 
katerih številne niso bile povezane le s 
pandemijo; ker bi bilo treba 
pomanjkljivosti nemudoma obravnavati 
na ravni Unije in držav članic, da bi se 
zagotovila lojalna konkurenca in enako 
obravnavanje na notranjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 117
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker je izbruh covida-19 razkril in 
poslabšal težke delovne in življenjske 
pogoje več sto tisoč sezonskih delavcev v 
EU, pri čemer gre večinoma za čezmejne 
delavce in delavce migrante;

M. ker je izbruh covida-19 razkril in 
poslabšal obžalovanje vredne delovne in 
življenjske pogoje več sto tisoč sezonskih 
delavcev v EU, pri čemer gre večinoma za 
čezmejne in mobilne delavce ter delavce 
migrante;

Or. en
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Predlog spremembe 118
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker je ta pandemija razkrila več 
strukturnih pomanjkljivosti regulativnega 
okvira, ki niso nujno povezane le s 
pandemijo;

N. ker je ta pandemija razkrila več 
strukturnih pomanjkljivosti regulativnega 
okvira, ki niso nujno povezane le s 
pandemijo, kot so izrecna izvzetja iz 
načela enakega obravnavanja, različne 
ureditve, ki temeljijo na zagotavljanju 
prožnosti brez kakršne koli oblike 
socialnega varstva, in strukturne zlorabe 
na drsni lestvici, od zakonitih praks v 
sivem območju do jasnih oblik prisilnega 
dela in trgovine z ljudmi;

Or. en

Predlog spremembe 119
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker je ta pandemija razkrila več 
strukturnih pomanjkljivosti regulativnega 
okvira, ki niso nujno povezane le s 
pandemijo;

N. ker je ta pandemija razkrila več 
strukturnih pomanjkljivosti regulativnega 
okvira, ki niso nujno povezane le s 
pandemijo; ker množični izbruh covida-19 
v klavnicah v številnih državah, povezan s 
slabimi delovnimi in namestitvenimi 
pogoji ter splošno uporabo oddajanja 
naročil podizvajalcem na podlagi prostega 
pretoka storitev, kaže možen učinek 
prostega pretoka storitev na javno zdravje;

Or. en
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Predlog spremembe 120
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava N a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Na. ker še vedno ni uradne statistike 
ali kazalnikov, da bi se izmerila neskladja 
med ponudbo znanj in spretnosti ter 
povpraševanjem po njih na evropskih 
trgih dela;

Or. pl

Predlog spremembe 121
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava N b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Nb. ker pandemija covida-19 
pomembno in trajno vpliva na evropske 
trge dela;

Or. pl

Predlog spremembe 122
France Jamet

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker bi morala mobilnost delovne 
sile, zlasti napotitev delavcev, lajšati 
izmenjavo znanj in spretnosti ter 

O. ker mobilnost delovne sile, zlasti 
napotitev delavcev, povzroča nenehna 
trenja med državami članicami;
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poklicnih izkušenj, v resnici pa povzroča 
nenehna trenja med državami članicami;

Or. fr

Predlog spremembe 123
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker bi morala mobilnost delovne 
sile, zlasti napotitev delavcev, lajšati 
izmenjavo znanj in spretnosti ter 
poklicnih izkušenj, v resnici pa povzroča 
nenehna trenja med državami članicami;

O. ker mobilnost delovne sile, zlasti 
napotitev delavcev, povzroča nenehna 
trenja med državami članicami; ker se 
zaradi neenakomernega razvoja ter 
pomanjkanja kakovostnih delovnih mest 
in javnih storitev lahko zgodi, da so 
delavci zaposlitvene možnosti prisiljeni 
iskati v drugi državi članici; ker zaradi 
odseljevanja v mesta in/ali druge regije ali 
države članice na nekaterih območjih 
prihaja do vse večje depopulacije;

Or. en

Predlog spremembe 124
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker bi morala mobilnost delovne 
sile, zlasti napotitev delavcev, lajšati 
izmenjavo znanj in spretnosti ter poklicnih 
izkušenj, v resnici pa povzroča nenehna 
trenja med državami članicami;

O. ker mobilnost delovne sile, zlasti 
napotitev delavcev, ne sme privesti do 
konkurence na podlagi prekarnih 
delovnih pogojev in izogibanja 
delodajalcev njihovim obveznostim ali 
izkoriščanja, goljufij na področju socialne 
varnosti ter neupoštevanja veljavne 
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nacionalne zakonodaje in kolektivnih 
pogodb v državah članicah gostiteljicah, 
saj takšne zlorabe povzročajo le trenja 
med državami članicami, nelojalno 
konkurenco med podjetji, socialni 
damping in nezaupanje med delavci; ker 
bi morala mobilnost delovne sile lajšati 
izmenjavo znanj in spretnosti ter poklicnih 
izkušenj in spodbujati navzgor usmerjeno 
socialno konvergenco; ker se pravila o 
napotitvah delavcev znotraj EU 
uporabljajo tudi za državljane tretjih 
držav, ki so še posebej izpostavljeni 
izkoriščanju, zaradi česar jim morajo 
nacionalni inšpektorati za delo in organ 
ELA nameniti posebno pozornost;

Or. en

Predlog spremembe 125
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker bi morala mobilnost delovne 
sile, zlasti napotitev delavcev, lajšati 
izmenjavo znanj in spretnosti ter poklicnih 
izkušenj, v resnici pa povzroča nenehna 
trenja med državami članicami;

O. ker mobilnost delovne sile, zlasti 
napotitev delavcev, ne sme privesti do 
konkurence na podlagi prekarnih 
delovnih pogojev in izogibanja 
delodajalcev njihovim obveznostim ali 
izkoriščanja, goljufij na področju socialne 
varnosti ter neupoštevanja veljavne 
zakonodaje in kolektivnih sporazumov v 
državah članicah gostiteljicah, saj takšne 
zlorabe povzročajo le trenja med državami 
članicami, nelojalno konkurenco med 
podjetji, socialni damping in nezaupanje 
med delavci;

Or. en
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Predlog spremembe 126
Stefan Berger, Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker bi morala mobilnost delovne 
sile, zlasti napotitev delavcev, lajšati 
izmenjavo znanj in spretnosti ter poklicnih 
izkušenj, v resnici pa povzroča nenehna 
trenja med državami članicami;

O. ker bi morala mobilnost delovne 
sile in zlasti napotitev delavcev lajšati 
izmenjavo znanj in spretnosti ter poklicnih 
izkušenj, v resnici pa povzročata nenehna 
trenja med državami članicami, zlasti ker 
predstavljata nesorazmerno breme za 
MSP, ki pogosto delujejo čezmejno na 
kratki rok;

Or. en

Predlog spremembe 127
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker bi morala mobilnost delovne 
sile, zlasti napotitev delavcev, lajšati 
izmenjavo znanj in spretnosti ter poklicnih 
izkušenj, v resnici pa povzroča nenehna 
trenja med državami članicami;

O. ker bi morala mobilnost delovne 
sile, zlasti pregled direktive o napotitvi 
delavcev, lajšati izmenjavo znanj in 
spretnosti ter poklicnih izkušenj, v resnici 
pa povzroča nenehna trenja med državami 
članicami;

Or. hu

Predlog spremembe 128
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker bi morala mobilnost delovne O. ker bi se morala mobilnost delovne 
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sile, zlasti napotitev delavcev, lajšati 
izmenjavo znanj in spretnosti ter poklicnih 
izkušenj, v resnici pa povzroča nenehna 
trenja med državami članicami;

sile, zlasti napotitev delavcev, obravnavati 
kot priložnost ter lajšati izmenjavo znanj in 
spretnosti ter poklicnih izkušenj, v resnici 
pa povzroča nenehna trenja med državami 
članicami;

Or. en

Predlog spremembe 129
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker bi morala mobilnost delovne 
sile, zlasti napotitev delavcev, lajšati 
izmenjavo znanj in spretnosti ter poklicnih 
izkušenj, v resnici pa povzroča nenehna 
trenja med državami članicami;

O. ker bi morala mobilnost delovne 
sile, zlasti napotitev delavcev, lajšati 
izmenjavo znanj in spretnosti ter poklicnih 
izkušenj, v resnici pa povzroča nenehna 
trenja med državami članicami; ker lahko 
posledice prostega gibanja delavcev brez 
navzgor usmerjene socialne konvergence 
občutijo tako regije izvora, ki jih 
prizadene beg možganov, kot regije, ki 
sprejmejo mobilne delavce, saj se soočajo 
s primeri nelojalne konkurence;

Or. fr

Predlog spremembe 130
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker sta neskladje med ponudbo 
znanj in spretnosti ter povpraševanjem po 
njih, pa tudi njihovo pomanjkanje, 
pomembna izziva za trg dela, 
izobraževalne sisteme in sisteme 

P. ker sta neskladje med ponudbo 
znanj in spretnosti ter povpraševanjem po 
njih, pa tudi njihovo pomanjkanje, 
pomembna izziva za trg dela, 
izobraževalne sisteme in sisteme 
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usposabljanja v Uniji; ker med delovno silo 
zelo primanjkuje digitalnih znanj in 
spretnosti; ker sta vzajemno priznavanje in 
preglednost kvalifikacij ključna za 
reševanje tega, težave pri priznavanju 
tujih kvalifikacij pa ovirajo čezmejno 
mobilnost;

usposabljanja v Uniji; ker naj bi se po 
pričakovanjih še naprej stopnjevala 
polarizacija delovnih mest ter obenem 
povečalo število delovnih mest za višje in 
nižje kvalificirane delavce; ker prosti 
pretok delavcev in storitev ne sme še 
dodatno okrepiti tega trenda; ker sta 
vzajemno priznavanje in preglednost 
kvalifikacij ključna za reševanje tega;

Or. en

Predlog spremembe 131
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker sta neskladje med ponudbo 
znanj in spretnosti ter povpraševanjem po 
njih, pa tudi njihovo pomanjkanje, 
pomembna izziva za trg dela, 
izobraževalne sisteme in sisteme 
usposabljanja v Uniji; ker med delovno silo 
zelo primanjkuje digitalnih znanj in 
spretnosti; ker sta vzajemno priznavanje in 
preglednost kvalifikacij ključna za 
reševanje tega, težave pri priznavanju tujih 
kvalifikacij pa ovirajo čezmejno mobilnost;

P. ker sta neskladje med ponudbo 
znanj in spretnosti ter povpraševanjem po 
njih, pa tudi njihovo pomanjkanje, 
pomembna izziva za trg dela, 
izobraževalne sisteme in sisteme 
usposabljanja v Uniji; ker digitalni 
razkorak med mestnimi in podeželskimi 
območji in vpliv socialno-strukturnih 
dejavnikov (starost, etnična pripadnost in 
spol) na digitalni razkorak ostajata glavna 
izziva, ki ju je treba hitro obravnavati; ker 
sta vzajemno priznavanje in preglednost 
kvalifikacij ključna za reševanje tega, 
težave pri priznavanju tujih kvalifikacij pa 
ovirajo čezmejno mobilnost;

Or. en

Predlog spremembe 132
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava P
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Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker sta neskladje med ponudbo 
znanj in spretnosti ter povpraševanjem po 
njih, pa tudi njihovo pomanjkanje, 
pomembna izziva za trg dela, 
izobraževalne sisteme in sisteme 
usposabljanja v Uniji; ker med delovno silo 
zelo primanjkuje digitalnih znanj in 
spretnosti; ker sta vzajemno priznavanje in 
preglednost kvalifikacij ključna za 
reševanje tega, težave pri priznavanju tujih 
kvalifikacij pa ovirajo čezmejno mobilnost;

P. ker sta neskladje med ponudbo 
znanj in spretnosti ter povpraševanjem po 
njih, pa tudi njihovo pomanjkanje, 
pomembna izziva za trg dela, 
izobraževalne sisteme in sisteme 
usposabljanja v Uniji, ki razkrivata veliko 
potrebo po izboljšavi sistemov 
izobraževanja in poklicnega 
usposabljanja, da bi bili primernejši za 
prihodnost in usmerjeni v prihodnost, ter 
po izboljšavi sistema prekvalifikacije in 
izpopolnjevanja delavcev; ker je med 
delovno silo veliko pomanjkanje digitalnih 
znanj in spretnosti, ki bi ga bilo treba 
odpraviti, med drugim, z vseživljenjskim 
učenjem; ker sta vzajemno priznavanje in 
preglednost kvalifikacij ključna za 
reševanje tega, težave pri priznavanju tujih 
kvalifikacij pa ovirajo čezmejno mobilnost; 
ker bi bilo treba v zvezi s tem razmisliti o 
razvoju sistema za priznavanje 
neformalno pridobljenega znanja ter 
znanj in spretnosti, npr. v primeru 
nepoklicnih oskrbovalcev; ker je ta razvoj 
izjemno pomemben glede na sedanje 
demografske izzive in trende, povezane s 
starajočimi se družbami v državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 133
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker sta neskladje med ponudbo 
znanj in spretnosti ter povpraševanjem po 
njih, pa tudi njihovo pomanjkanje, 
pomembna izziva za trg dela, 

P. ker sta neskladje med ponudbo 
znanj in spretnosti ter povpraševanjem po 
njih, pa tudi njihovo pomanjkanje, 
pomembna izziva za trg dela, 
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izobraževalne sisteme in sisteme 
usposabljanja v Uniji; ker med delovno silo 
zelo primanjkuje digitalnih znanj in 
spretnosti; ker sta vzajemno priznavanje in 
preglednost kvalifikacij ključna za 
reševanje tega, težave pri priznavanju tujih 
kvalifikacij pa ovirajo čezmejno mobilnost;

izobraževalne sisteme in sisteme 
usposabljanja v Uniji; ker med delovno silo 
zelo primanjkuje digitalnih in zelenih 
znanj in spretnosti; ker sta vzajemno 
priznavanje in preglednost kvalifikacij 
ključna za reševanje tega, težave pri 
priznavanju tujih kvalifikacij pa ovirajo 
čezmejno mobilnost;

Or. en

Predlog spremembe 134
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker sta neskladje med ponudbo 
znanj in spretnosti ter povpraševanjem po 
njih, pa tudi njihovo pomanjkanje, 
pomembna izziva za trg dela, 
izobraževalne sisteme in sisteme 
usposabljanja v Uniji; ker med delovno silo 
zelo primanjkuje digitalnih znanj in 
spretnosti; ker sta vzajemno priznavanje in 
preglednost kvalifikacij ključna za 
reševanje tega, težave pri priznavanju tujih 
kvalifikacij pa ovirajo čezmejno mobilnost;

P. ker sta neskladje med ponudbo 
znanj in spretnosti ter povpraševanjem po 
njih, pa tudi njihovo pomanjkanje, 
pomembna izziva za trg dela, 
izobraževalne sisteme in sisteme 
usposabljanja v Uniji; ker naj bi se po 
pričakovanjih še naprej stopnjevala 
polarizacija delovnih mest ter obenem 
povečalo število delovnih mest za višje in 
nižje kvalificirane delavce; ker prosti 
pretok delavcev in storitev ne sme še 
dodatno okrepiti tega trenda; ker med 
delovno silo zelo primanjkuje digitalnih 
znanj in spretnosti; ker so naložbe podjetij 
v usposabljanje in izobraževanje ter v 
delovne in zaposlitvene pogoje pomemben 
instrument za privabljanje usposobljenih 
delavcev; ker sta vzajemno priznavanje in 
preglednost kvalifikacij ključna za 
reševanje tega, težave pri priznavanju tujih 
kvalifikacij pa ovirajo čezmejno mobilnost;

Or. en
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Predlog spremembe 135
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Predlog resolucije
Uvodna izjava P a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pa. ker sta svoboda opravljanja 
storitev in mobilnost delavcev tesno 
povezani s hitrim in pravilnim 
priznavanjem poklicnih kvalifikacij za 
približevanje poklicev, ki jih države 
članice regulirajo;

Or. en

Predlog spremembe 136
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Predlog resolucije
Uvodna izjava P b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pb. ker je bila z Direktivo 2005/36/ES, 
kakor je bila spremenjena z Direktivo 
2013/55/EU, uvedena evropska poklicna 
izkaznica za nadaljnje izboljšanje sistema 
priznavanja kvalifikacij, zmanjšanje 
upravnega bremena, povezanega s 
priznavanjem, in olajšanje mobilnosti 
strokovnjakov znotraj Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 137
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Predlog resolucije
Uvodna izjava P c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pc. ker bo povečanje mobilnosti 
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delavcev delavcem omogočilo bolj prosto 
gibanje glede na potrebe po njihovih 
znanjih in spretnostih, kar bo prispevalo k 
izboljšanju konkurenčnosti Evrope in 
gospodarske dinamike;

Or. en

Predlog spremembe 138
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Predlog resolucije
Uvodna izjava P d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pd. ker je Komisija izbrala pet testnih 
poklicev (medicinska sestra, farmacevt, 
psihoterapevt, gorski vodnik in 
nepremičninski agent), za katere je bila 
uvedena evropska poklicna izkaznica;

Or. en

Predlog spremembe 139
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Predlog resolucije
Uvodna izjava P e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pe. ker evropski predpisi omogočajo, 
da se za druge poklice uvede sistem 
priznavanja poklicnih kvalifikacij, 
določenih v evropski poklicni izkaznici;

Or. en

Predlog spremembe 140
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza
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Predlog resolucije
Uvodna izjava P f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pf. ker je v Direktivi 2013/55/EU, s 
katero se izvaja Direktiva 2005/36/ES, 
navedeno, da je treba uvesti skupna 
načela usposabljanja za spodbujanje bolj 
avtomatičnega priznavanja poklicnih 
kvalifikacij in olajšanje mobilnosti 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 141
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Predlog resolucije
Uvodna izjava P g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pg. ker so v skupnih načelih 
znanstvenega usposabljanja, zlasti za 
usposabljanje na področju inženiringa, 
opredeljena tudi ustrezna področja 
poklicne dejavnosti v posameznih državah 
članicah ter je treba v ta namen 
regulirane poklice z enakim 
posrednješolskim izobraževanjem in 
usposabljanjem poimenovati enako, da se 
olajša mobilnost delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 142
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Predlog resolucije
Uvodna izjava P h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ph. ker je treba odpraviti vse ovire, ki 
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omejuje ali preprečujejo prosto gibanje 
delavcev in ponudnikov storitev znotraj 
Evropske unije, ki je prednostna naloga 
za poenostavitev postopkov za 
identifikacijo in izdajo evropske poklicne 
izkaznice;

Or. en

Predlog spremembe 143
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Predlog resolucije
Uvodna izjava P i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pi. ker je bila z Direktivo 2005/36/ES, 
ki je bila spremenjena z Direktivo 
2013/55/EU, uvedena evropska poklicna 
izkaznica za nadaljnji napredek pri 
izboljševanju sistema priznavanja 
kvalifikacij in zmanjšanje upravnega 
bremena, povezanega s priznavanjem;

Or. en

Predlog spremembe 144
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker lahko učinkovit tristranski 
dialog uspešno dopolni vladna in 
institucionalna prizadevanja za odpravo 
obstoječih trenj in nesoglasij v EU, vendar 
na ravni Unije še vedno ni dovolj razvit;

Q. ker lahko učinkovit tristranski in 
socialni dialog uspešno dopolni vladna in 
institucionalna prizadevanja za odpravo 
obstoječih trenj in nesoglasij v EU; ker 
lahko vključevanje socialnih partnerjev 
na vseh političnih ravneh izboljša 
oblikovanje, izvajanje in izvrševanje 
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politik ter ga je treba nadalje krepiti;

Or. en

Predlog spremembe 145
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker lahko učinkovit tristranski 
dialog uspešno dopolni vladna in 
institucionalna prizadevanja za odpravo 
obstoječih trenj in nesoglasij v EU, vendar 
na ravni Unije še vedno ni dovolj razvit;

Q. ker lahko učinkovita tristranska 
kolektivna pogajanja in socialni dialog 
uspešno dopolnijo vladna in institucionalna 
prizadevanja na področju boja proti 
socialnemu dampingu in zlorabam, 
vendar na ravni Unije še vedno niso dovolj 
razviti; ker prosto gibanje delavcev ne bi 
smelo škodovati pravicam delavcev do 
zastopanja, vključno s pravico do 
pogajanj o kolektivnih pogodbah ter 
sklepanja in izvrševanja kolektivnih 
pogodb ter izvajanja kolektivnih ukrepov, 
niti ne bi smelo posegati v avtonomijo 
socialnih partnerjev pri uveljavljanju teh 
temeljnih pravic za uresničevanje 
socialnih interesov in varstva delavcev; 
ker bi morali biti za zagotovitev pravične 
in trajnostne mobilnosti delavci, njihovi 
predstavniki in sindikati ter interesi in 
dolgoletno strokovno znanje v središču 
pozornosti;

Or. en

Predlog spremembe 146
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker lahko učinkovit tristranski 
dialog uspešno dopolni vladna in 
institucionalna prizadevanja za odpravo 
obstoječih trenj in nesoglasij v EU, vendar 
na ravni Unije še vedno ni dovolj razvit;

Q. ker lahko učinkovit tristranski in 
socialni dialog uspešno dopolni vladna in 
institucionalna prizadevanja za odpravo 
obstoječih trenj in nesoglasij v EU; ker 
lahko vključevanje socialnih partnerjev 
izboljša oblikovanje, izvajanje in 
izvrševanje politik, vendar na ravni Unije 
tristranski dialog še vedno ni dovolj razvit;

Or. en

Predlog spremembe 147
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker lahko učinkovit tristranski 
dialog uspešno dopolni vladna in 
institucionalna prizadevanja za odpravo 
obstoječih trenj in nesoglasij v EU, vendar 
na ravni Unije še vedno ni dovolj razvit;

Q. ker lahko učinkovit tristranski in 
socialni dialog uspešno dopolni vladna in 
institucionalna prizadevanja za odpravo 
obstoječih trenj in nesoglasij v EU; ker 
lahko vključevanje socialnih partnerjev 
izboljša oblikovanje, izvajanje in 
izvrševanje politik, vendar na ravni Unije 
tristranski dialog še vedno ni dovolj razvit;

Or. en

Predlog spremembe 148
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Qa. ker ni sistema za sistematično 
zbiranje podatkov na ravni EU, ki bi 
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zagotavljal ustrezne podatke o mobilnih 
delavcih ali bi delavcem omogočal 
opredelitev socialnovarnostnega statusa 
ter uveljavljanje pridobljenih pravic; ker 
so dostop do informacij o veljavnih 
pravilih ter dejanska skladnost, 
spremljanje in izvrševanje nujni pogoji za 
pošteno mobilnost in boj proti zlorabam 
sistema; ker bi bilo zato treba spodbujati 
in uporabljati digitalno tehnologijo, saj 
lahko olajša nadzor in izvrševanje 
zakonodaje, ki varuje pravice mobilnih 
delavcev, seveda v skladu s pravili o 
varstvu podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 149
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Qb. ker je oddajanje naročil 
podizvajalcem, vključno s praksami 
ustanavljanja hčerinskih družb ali 
ustvarjanja podizvajalskih verig, eden od 
glavnih vzrokov socialnega dampinga ter 
vodi do izogibanja delodajalcev njihovim 
obveznostim, nespoštovanja kolektivnih 
pogodb, neuporabe načela poštenega 
plačila, neplačevanja prispevkov za 
socialno varnost in nezagotavljanja 
dostojnih delovnih pogojev, s čimer 
izpostavlja mobilne delavce in delavce 
migrante goljufijam in zlorabi;

Or. en

Predlog spremembe 150
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
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Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. ugotavlja, da je določba o 
namembni državi vodilno načelo direktive 
o storitvah, in meni, da se ta določba ne bi 
smela spremeniti; meni, da mora biti 
prosti pretok storitev zagotovljen brez 
kršenja delavskih in socialnih pravic; želi 
spomniti, da načeli enakega obravnavanja 
in prostega gibanja ne veljata le za 
ponudnike storitev, pač pa tudi za delavce; 
meni, da prosti pretok storitev samodejno 
pomeni tudi prosto in pravično mobilnost 
delavcev in da je tudi za notranji trg 
koristno, kadar so izpolnjena pravila o 
delovnih pogojih ter zagotovljena zdravje 
in varnost mobilnih delavcev; poudarja, 
da bi lahko izvajanje načel, ki je zapisano 
v evropskem stebru socialnih pravic kot 
minimalni standard, prispevalo k okrepitvi 
pravic in zaščite evropskih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 151
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek -1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1a. poudarja, da zakonodaja Unije o 
prostem pretoku storitev nikakor ne 
posega v uveljavljanje temeljnih pravic, 
priznanih v državah članicah in na ravni 
Unije, vključno s pravico do stavke ali do 
sprejemanja drugih ukrepov, kot je 
predvideno v posameznih sistemih 
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odnosov med socialnimi partnerji v 
državah članicah, v skladu z nacionalnim 
pravom in/ali prakso, prav tako pa ne 
posega v pravico do pogajanj o 
kolektivnih pogodbah ter sklepanja in 
izvrševanja kolektivnih pogodb ali 
izvajanja kolektivnih ukrepov v skladu z 
nacionalnim pravom in/ali prakso; 
poudarja, da je kakovostna zakonodaja in 
njeno dejansko izvajanje dolgoročna 
naložba;

Or. en

Predlog spremembe 152
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da mora zaščita delovnih 
pogojev mobilnih delavcev zajemati prosto 
gibanje delavcev in svobodo opravljanja 
storitev; je zaskrbljen zaradi pomanjkljive 
zaščite čezmejnih in mobilnih delavcev na 
ravni EU, ki jo je razkrila pandemija 
covida-19; poudarja, da se delavcev ne sme 
prezreti zaradi uveljavljanja pravice do 
prostega gibanja ali pravil Unije o svobodi 
opravljanja storitev;

1. opozarja, da mora zaščita delovnih 
in življenjskih pogojev mobilnih delavcev, 
ki temeljijo na načelu enakega 
obravnavanja, zajemati prosto gibanje 
delavcev in svobodo opravljanja storitev; je 
zaskrbljen zaradi dolgotrajne pomanjkljive 
zaščite čezmejnih in mobilnih delavcev na 
ravni Unije; poudarja, da se delavcev ne 
sme prezreti zaradi uveljavljanja pravice do 
prostega gibanja ali pravil Unije o svobodi 
opravljanja storitev; poudarja, da je treba 
brez nepotrebnega odlašanja odpraviti vse 
regulativne pomanjkljivosti na ravni 
Unije in nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 153
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da mora zaščita delovnih 
pogojev mobilnih delavcev zajemati prosto 
gibanje delavcev in svobodo opravljanja 
storitev; je zaskrbljen zaradi pomanjkljive 
zaščite čezmejnih in mobilnih delavcev na 
ravni EU, ki jo je razkrila pandemija 
covida-19; poudarja, da se delavcev ne sme 
prezreti zaradi uveljavljanja pravice do 
prostega gibanja ali pravil Unije o svobodi 
opravljanja storitev;

1. opozarja, da mora zaščita delovnih 
in življenjskih pogojev mobilnih delavcev, 
ki temeljijo na načelu enakega 
obravnavanja, zajemati prosto gibanje 
delavcev in svobodo opravljanja storitev; je 
zaskrbljen zaradi dolgotrajne pomanjkljive 
zaščite čezmejnih in mobilnih delavcev na 
ravni Unije, ki jo je izpostavila pandemija 
covida-19; poudarja, da morajo 
delodajalci zagotoviti uporabo ustreznih 
nacionalnih predpisov o zdravju in 
varnosti; poudarja, da se delavcev ne sme 
prezreti zaradi uveljavljanja pravice do 
prostega gibanja ali pravil Unije o svobodi 
opravljanja storitev; poleg tega poudarja, 
da je treba, kadar delavci uveljavljajo 
svoje pravice do prostega gibanja, 
upoštevati veljavno zakonodajo o dostopu 
do socialnih pravic in socialne varstva, 
vključno s prenosom omenjenih pravic in 
varstva v druge države;

Or. en

Predlog spremembe 154
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da mora zaščita delovnih 
pogojev mobilnih delavcev zajemati prosto 
gibanje delavcev in svobodo opravljanja 
storitev; je zaskrbljen zaradi pomanjkljive 
zaščite čezmejnih in mobilnih delavcev na 
ravni EU, ki jo je razkrila pandemija 
covida-19; poudarja, da se delavcev ne sme 
prezreti zaradi uveljavljanja pravice do 
prostega gibanja ali pravil Unije o svobodi 

1. opozarja, da je treba za 
uveljavljanje prostega gibanja delavcev in 
svobode opravljanja storitev zagotoviti 
zaščito delovnih in življenjskih pogojev 
mobilnih delavcev; meni, da bi morala biti 
mobilnost delavcev, ki opravljajo storitve, 
tudi pravična, zlasti z vidika enakih 
pravic, delovnih pogojev in socialnega 
varstva; je zaskrbljen zaradi dolgotrajne 
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opravljanja storitev; pomanjkljive zaščite čezmejnih in 
mobilnih delavcev na ravni EU, ki jo je 
razkrila pandemija covida-19; poudarja, da 
se delavcev ne sme prezreti zaradi 
uveljavljanja pravice do prostega gibanja 
ali pravil Unije o svobodi opravljanja 
storitev; poziva Komisijo in države 
članice, naj spremenijo veljavno 
zakonodajo in dajo pravicam delavcem 
prednost pred prostim pretokom storitev;

Or. en

Predlog spremembe 155
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da mora zaščita delovnih 
pogojev mobilnih delavcev zajemati prosto 
gibanje delavcev in svobodo opravljanja 
storitev; je zaskrbljen zaradi pomanjkljive 
zaščite čezmejnih in mobilnih delavcev na 
ravni EU, ki jo je razkrila pandemija 
covida-19; poudarja, da se delavcev ne sme 
prezreti zaradi uveljavljanja pravice do 
prostega gibanja ali pravil Unije o svobodi 
opravljanja storitev;

1. opozarja, da mora zaščita delovnih 
in življenjskih pogojev mobilnih delavcev, 
ki temeljijo na načelu enakega 
obravnavanja, zajemati prosto gibanje 
delavcev in svobodo opravljanja storitev; je 
zaskrbljen zaradi dolgotrajne strukturno 
pomanjkljive zaščite čezmejnih in 
mobilnih delavcev na ravni EU, ki jo je 
razkrila pandemija covida-19; poudarja, da 
se delavcev ne sme prezreti zaradi 
uveljavljanja pravice do prostega gibanja 
ali pravil Unije o svobodi opravljanja 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 156
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidže 
Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da mora zaščita delovnih 
pogojev mobilnih delavcev zajemati prosto 
gibanje delavcev in svobodo opravljanja 
storitev; je zaskrbljen zaradi pomanjkljive 
zaščite čezmejnih in mobilnih delavcev na 
ravni EU, ki jo je razkrila pandemija 
covida-19; poudarja, da se delavcev ne sme 
prezreti zaradi uveljavljanja pravice do 
prostega gibanja ali pravil Unije o svobodi 
opravljanja storitev;

1. opozarja, da mora zaščita delovnih 
pogojev mobilnih delavcev zajemati prosto 
gibanje delavcev in svobodo opravljanja 
storitev; je zaskrbljen zaradi pomanjkljive 
zaščite čezmejnih in mobilnih delavcev na 
ravni EU, ki jo je razkrila pandemija 
covida-19; poudarja, da se delavcev ne sme 
prezreti zaradi uveljavljanja pravice do 
prostega gibanja ali pravil Unije o svobodi 
opravljanja storitev; želi poudariti, da 
mora biti prosto gibanje delavcev 
povezano s prenosljivostjo pravic in 
obveznosti, tako na področju socialnega 
varstva, zaščite poštenih in pravičnih 
delovnih pogojev ter priznavanja diplom, 
kvalifikacij ter znanj in spretnosti, kot tudi 
dostopa do usposabljanja;

Or. fr

Predlog spremembe 157
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da mora zaščita delovnih 
pogojev mobilnih delavcev zajemati prosto 
gibanje delavcev in svobodo opravljanja 
storitev; je zaskrbljen zaradi pomanjkljive 
zaščite čezmejnih in mobilnih delavcev na 
ravni EU, ki jo je razkrila pandemija 
covida-19; poudarja, da se delavcev ne sme 
prezreti zaradi uveljavljanja pravice do 
prostega gibanja ali pravil Unije o svobodi 
opravljanja storitev;

1. opozarja, da mora zaščita delovnih 
pogojev mobilnih delavcev zajemati prosto 
gibanje delavcev in svobodo opravljanja 
storitev; je zaskrbljen zaradi pomanjkljive 
zaščite čezmejnih in mobilnih delavcev na 
ravni EU, ki jo je razkrila pandemija 
covida-19; poudarja, da se delavcev ne sme 
prezreti zaradi uveljavljanja pravice do 
prostega gibanja ali pravil Unije o svobodi 
opravljanja storitev; opozarja, da bi 
morale omejitve na mejah, četudi so 
sprejete v odziv na resno javnozdravstveno 
krizo, upoštevati težak položaj mobilnih 
delavcev in se odzvati nanj;

Or. en
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Predlog spremembe 158
Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da mora zaščita delovnih 
pogojev mobilnih delavcev zajemati prosto 
gibanje delavcev in svobodo opravljanja 
storitev; je zaskrbljen zaradi pomanjkljive 
zaščite čezmejnih in mobilnih delavcev na 
ravni EU, ki jo je razkrila pandemija 
covida-19; poudarja, da se delavcev ne sme 
prezreti zaradi uveljavljanja pravice do 
prostega gibanja ali pravil Unije o svobodi 
opravljanja storitev;

1. opozarja, da mora zaščita delovnih 
pogojev mobilnih delavcev zajemati prosto 
gibanje delavcev in svobodo opravljanja 
storitev; je zaskrbljen zaradi pomanjkljive 
zaščite čezmejnih in mobilnih delavcev na 
ravni EU, ki jo je razkrila pandemija 
covida-19; poudarja, da se delavcev ne sme 
prezreti zaradi uveljavljanja pravice do 
prostega gibanja ali pravil Unije o svobodi 
opravljanja storitev; poudarja, da morajo 
biti delodajalci v celoti odgovorni za 
varovanje zdravja in varnosti delavcev 
brez stroškov za delavce, tudi med 
pandemijo covida-19;

Or. en

Predlog spremembe 159
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da prosto gibanje 
delavcev in prosti pretok storitev zahtevata 
enak razvoj na notranjem trgu, da bi bila 
prosta, varna in pravična; v zvezi s tem 
poudarja pomen javnih naložb, pravične 
in progresivne obdavčitve, javnih izdatkov 
za javne storitve in infrastrukturo ter 
socialnih pravic in pravic delavcev in 
sindikatov; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem pregleda prednostne naloge za 
prihodnost prostega pretoka storitev;
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Or. en

Predlog spremembe 160
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos), Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. je zaskrbljen, ker si države članice 
premalo usklajeno razlagajo pravo EU, 
kot je nedavno revidirana direktiva o 
napotitvi delavcev1, kar podjetjem, ki 
izvajajo storitve v različnih državah 
članicah, povzroča pravno nejasnost in 
upravna bremena; poziva Komisijo, naj 
neposredno pomaga državam članicam 
med celotnim procesom prenosa, da bi 
zagotovili enotno razlago evropskega 
prava;
__________________
1 Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 
o spremembi Direktive 96/71/ES o 
napotitvi delavcev na delo v okviru 
opravljanja storitev (UL L 173, 9.7.2018, 
str. 16).

Or. en

Predlog spremembe 161
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, 
Sylvie Brunet

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. v zvezi s tem poudarja, da je treba 
posebno pozornost nameniti delavcem, ki 
prebivajo v najbolj oddaljenih regijah 
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Evropske unije, in nujno podpreti 
mobilnost teh delavcev v smeri Evrope in 
obratno ter tudi med samimi najbolj 
oddaljenimi regijami;

Or. fr

Predlog spremembe 162
Abir Al-Sahlani, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Radka Maxová, Samira 
Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. obžaluje, da je v letu 2019 samo 
4,2 %1 delovno sposobnih državljanov EU 
prebivalo v državi EU, ki ni država, katere 
državljani so; poziva h krepitvi 
prizadevanj Komisije in držav članic za 
zmanjšanje ovir za mobilnost delavcev in 
podjetij;
___________________________
1 Letno poročilo Evropske komisije o 
mobilnosti delovne sile znotraj EU za leto 
2019, januar 2020.

Or. en

Predlog spremembe 163
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja, da je treba zagotoviti 
prosto gibanje delavcev za ohranitev 
delovnih mest in gospodarstev nekaterih 
regij ter zagotovitev nekaterih dejavnosti, 
kot so kmetijske dejavnosti;
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Or. fr

Predlog spremembe 164
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1c. poziva k vključitvi zaščitnih 
klavzul o temeljnih pravicah delavcev v 
vse nove zakonodajne akte Unije o 
mobilnosti delavcev in storitev; poudarja, 
da je treba v primeru spremembe Pogodbe 
vključiti protokol o socialnem napredku, 
da bi zagotovili, da imajo v primerih 
nasprotujočih si določb temeljne socialne 
pravice prednost pred gospodarskimi 
svoboščinami;

Or. en

Predlog spremembe 165
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 1 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1d. poziva države članice, naj pravilno 
in pravočasno izvajajo in spremljajo 
spremenjeno direktivo o napotitvi 
delavcev na delo ter jih tako med 
napotitvijo v okviru svobode opravljanja 
storitev zaščitijo, in sicer z določitvijo 
obveznih predpisov o delovnih pogojih ter 
varovanju zdravja in varnosti delavcev;

Or. en
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Predlog spremembe 166
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, 
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini

Predlog resolucije
Odstavek 1 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1e. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo možnost uporabe določb o 
plačah in delovnih pogojih, vsebovanih v 
vseh kolektivnih pogodbah, za napotene 
delavce v EU, da bi delavcem v največji 
možni meri zagotovile enako plačilo za 
enako delo v istem kraju, podjetjem pa 
enake konkurenčne pogoje v okviru 
izvajanja revidirane direktive o napotitvi 
delavcev; 

Or. en

Predlog spremembe 167
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Gabriele Bischoff, 
Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro

Predlog resolucije
Odstavek 1 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1f. poziva Komisijo, naj izvede 
obsežno preiskavo trendov v zvezi z 
delovnimi pogoji napotenih državljanov 
tretjih držav, in poudarja, da bodo glede 
na rezultate preiskave morda potrebni 
ukrepi politike na ravni Unije ali 
nacionalni ravni; je resno zaskrbljen 
zaradi 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 
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jih je zato treba zaščititi; poudarja, da 
izkoriščanje vključuje zlorabe, kot so 
navidezna napotitev, navidezna 
samozaposlitev, goljufive agencije za 
podizvajanje in zaposlovanje, navidezne 
družbe in neprijavljeno delo; poudarja, da 
lahko delavci, ki so državljani tretjih 
držav, delajo v EU na podlagi delovnih 
dovoljenj pod pogojem, da vsi zaščitni 
ukrepi iz nacionalnega delovnega prava 
in delovnega prava Unije učinkovito 
zagotavljajo zaščito in dostojne delovne 
pogoje tudi za državljane tretjih držav in 
da to ne bo povzročilo izkrivljanj trga 
dela; poziva Komisijo in države članice, 
naj pri obravnavi državljanov tretjih držav 
zagotovijo, se upoštevajo veljavni zakoni 
in pravila o pogojih zaposlovanja, da bi 
odpravili zlorabe, ter poziva države 
članice, naj izvajajo zaščitne elemente 
Direktive 2009/52/ES ter zagotovijo 
dostopne in učinkovite pritožbene 
mehanizme, ki bodo omogočili učinkovito 
izterjanje neizplačanih plač in prispevkov 
za socialno varnost;

Or. en

Predlog spremembe 168
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja na naravo vseevropskih 
dobavnih verig v strateških industrijskih 
sektorjih, ki so ključen vir zaposlitev in 
dejavnosti za mobilne delavce in storitvena 
podjetja ter na katere močno vplivajo 
neusklajene in dolge karantene, ki jih 
države članice odrejajo v prizadevanjih za 
spopadanje s pandemijo;

2. opozarja na naravo vseevropskih 
dobavnih verig v strateških industrijskih 
sektorjih, ki so ključen vir zaposlitev in 
dejavnosti za mobilne delavce in storitvena 
podjetja ter na katere močno vplivajo 
neusklajeni ukrepi, kot so karantene, ki jih 
države članice odrejajo v prizadevanjih za 
spopadanje s pandemijo; obžaluje, da je 
pristop Komisije k ponovni vzpostavitvi 
prostega gibanja osredotočen predvsem 
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na zagotavljanje storitev, ne pa tudi na 
zagotavljanje varnih pogojev za delavce;

Or. en

Predlog spremembe 169
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja na naravo vseevropskih 
dobavnih verig v strateških industrijskih 
sektorjih, ki so ključen vir zaposlitev in 
dejavnosti za mobilne delavce in storitvena 
podjetja ter na katere močno vplivajo 
neusklajene in dolge karantene, ki jih 
države članice odrejajo v prizadevanjih za 
spopadanje s pandemijo;

2. opozarja na naravo vseevropskih 
dobavnih verig v strateških industrijskih 
sektorjih, ki so ključen vir zaposlitev in 
dejavnosti za mobilne delavce in storitvena 
podjetja ter na katere močno vplivajo 
neusklajene in dolge karantene ali različna 
pravila glede obveznega testiranja na 
covid-19, ki jih države članice odrejajo v 
prizadevanjih za spopadanje s pandemijo;

Or. en

Predlog spremembe 170
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja na naravo vseevropskih 
dobavnih verig v strateških industrijskih 
sektorjih, ki so ključen vir zaposlitev in 
dejavnosti za mobilne delavce in storitvena 
podjetja ter na katere močno vplivajo 
neusklajene in dolge karantene, ki jih 
države članice odrejajo v prizadevanjih za 
spopadanje s pandemijo;

2. opozarja na naravo vseevropskih 
dobavnih verig v strateških industrijskih 
sektorjih, ki so ključen vir zaposlitev in 
dejavnosti za mobilne delavce in storitvena 
podjetja ter na katere močno vplivajo 
neusklajene in dolge karantene, ki jih 
države članice odrejajo v prizadevanjih za 
spopadanje s pandemijo; obžaluje, da je 
pristop Komisije k ponovni vzpostavitvi 
prostega gibanja osredotočen predvsem 
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na zagotavljanje blaga in storitev, ne pa 
tudi na zagotavljanje varnih pogojev za 
delavce;

Or. en

Predlog spremembe 171
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja na naravo vseevropskih 
dobavnih verig v strateških industrijskih 
sektorjih, ki so ključen vir zaposlitev in 
dejavnosti za mobilne delavce in storitvena 
podjetja ter na katere močno vplivajo 
neusklajene in dolge karantene, ki jih 
države članice odrejajo v prizadevanjih za 
spopadanje s pandemijo;

2. opozarja na naravo vseevropskih 
dobavnih verig v strateških industrijskih 
sektorjih, ki so ključen vir zaposlitev in 
dejavnosti za mobilne delavce in storitvena 
podjetja ter na katere močno vplivajo 
neusklajene in dolge karantene, ki jih 
države članice odrejajo v prizadevanjih za 
spopadanje s pandemijo; obžaluje, da je 
pristop Komisije k ponovni vzpostavitvi 
prostega gibanja osredotočen predvsem 
na zagotavljanje varnih storitev za 
prebivalce, ne pa tudi na zagotavljanje 
varnih pogojev za delavce;

Or. en

Predlog spremembe 172
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja na naravo vseevropskih 
dobavnih verig v strateških industrijskih 
sektorjih, ki so ključen vir zaposlitev in 
dejavnosti za mobilne delavce in storitvena 
podjetja ter na katere močno vplivajo 
neusklajene in dolge karantene, ki jih 

2. opozarja na naravo vseevropskih 
dobavnih verig v strateških industrijskih 
sektorjih, ki so ključen vir zaposlitev in 
dejavnosti za mobilne delavce in storitvena 
podjetja ter na katere močno vplivajo 
neusklajene in dolge karantene, ki jih 
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države članice odrejajo v prizadevanjih za 
spopadanje s pandemijo;

države članice odrejajo v prizadevanjih za 
spopadanje s pandemijo; poziva Komisijo, 
naj hitro predloži zakonodajo o polnem 
spoštovanju obveznosti v dobavni verigi 
glede pravic delavcev v EU;

Or. en

Predlog spremembe 173
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da bi lahko dolge 
karantene, ki se pogosto odredijo pred 
prihodom in ob povratku, močno 
obremenile podjetja, pa tudi mobilne in 
obmejne delavce ter njihove družine, zlasti 
v sektorjih, za katere je značilna velika 
mobilnost;

3. opozarja, da bi lahko sanitarne 
karantene, ki so ključne za javno zdravje, 
pomenile izziv za podjetja, pa tudi mobilne 
in obmejne delavce ter njihove družine, 
zlasti v sektorjih, za katere je značilna 
velika mobilnost; poziva države članice, 
naj razširijo socialno zavarovanje ter 
dostop do nadomestil za čas bolezni in 
sistemov zavarovanja za primer začasne 
brezposelnosti, da bi se zagotovila zaščita 
za čezmejne in mobilne delavce, ki jih je 
prizadela kriza in ki zato trpijo zaradi 
revščine, socialne izključenosti in slabih 
življenjskih pogojev;

Or. en

Predlog spremembe 174
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da bi lahko dolge 
karantene, ki se pogosto odredijo pred 
prihodom in ob povratku, močno 

3. opozarja, da bi lahko neusklajenost 
obdobij karantene, zahtev glede testiranja 
in omejitev potovanj znotraj EU močno 
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obremenile podjetja, pa tudi mobilne in 
obmejne delavce ter njihove družine, zlasti 
v sektorjih, za katere je značilna velika 
mobilnost;

obremenila podjetja, pa tudi mobilne in 
obmejne delavce ter njihove družine, zlasti 
v sektorjih, za katere je značilna velika 
mobilnost;

Or. en

Predlog spremembe 175
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da bi lahko dolge 
karantene, ki se pogosto odredijo pred 
prihodom in ob povratku, močno 
obremenile podjetja, pa tudi mobilne in 
obmejne delavce ter njihove družine, zlasti 
v sektorjih, za katere je značilna velika 
mobilnost;

3. opozarja, da bi dolge karantene, ki 
se pogosto odredijo pred prihodom in ob 
povratku, lahko bile potrebne in bi močno 
obremenile podjetja, pa tudi mobilne in 
obmejne delavce ter njihove družine, zlasti 
v sektorjih, za katere je značilna velika 
mobilnost, možne posledice tega pa bi bili 
krajši urniki dela ali znižanja plač 
zadevnih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 176
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da bi lahko dolge 
karantene, ki se pogosto odredijo pred 
prihodom in ob povratku, močno 
obremenile podjetja, pa tudi mobilne in 
obmejne delavce ter njihove družine, zlasti 
v sektorjih, za katere je značilna velika 
mobilnost;

3. opozarja, da bi lahko dolge 
karantene, ki se pogosto odredijo pred 
prihodom in ob povratku, močno 
obremenile podjetja, pa tudi mobilne in 
obmejne delavce ter njihove družine, zlasti 
v sektorjih, za katere je značilna velika 
mobilnost; ker pa je širjenje pandemije 
mogoče preprečiti samo s strogimi 
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zaščitnimi ukrepi;

Or. hu

Predlog spremembe 177
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da bi lahko dolge 
karantene, ki se pogosto odredijo pred 
prihodom in ob povratku, močno 
obremenile podjetja, pa tudi mobilne in 
obmejne delavce ter njihove družine, zlasti 
v sektorjih, za katere je značilna velika 
mobilnost;

3. opozarja, da bi lahko dolge 
karantene, ki se pogosto odredijo pred 
prihodom in ob povratku, močno 
obremenile podjetja, pa tudi mobilne in 
obmejne delavce ter njihove družine, zlasti 
v sektorjih, za katere je značilna velika 
mobilnost; poziva države članice, naj 
razširijo socialno zavarovanje ter dostop 
do nadomestil za čas bolezni in sistemov 
zavarovanja za primer začasne 
brezposelnosti, da bi se zagotovila zaščita 
za čezmejne in mobilne delavce, ki jih je 
prizadela kriza;

Or. en

Predlog spremembe 178
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da bi lahko dolge 
karantene, ki se pogosto odredijo pred 
prihodom in ob povratku, močno 
obremenile podjetja, pa tudi mobilne in 
obmejne delavce ter njihove družine, zlasti 
v sektorjih, za katere je značilna velika 

3. opozarja, da bi lahko dolge 
karantene, ki se pogosto odredijo pred 
prihodom in ob povratku, močno 
obremenile podjetja, pa tudi mobilne in 
obmejne delavce ter njihove družine, zlasti 
v sektorjih, za katere je značilna velika 
mobilnost; poziva države članice, naj 
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mobilnost; razširijo socialno zavarovanje ter dostop 
do nadomestil za čas bolezni in sistemov 
zavarovanja za primer začasne 
brezposelnosti tudi za mobilne delavce;

Or. en

Predlog spremembe 179
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ponovno poudarja, da je za 
vsakodnevno življenje ljudi ključno 
zagotoviti neprekinjeno dostavo 
osnovnega blaga (kot je hrana, medicinski 
pripomočki ali zaščitna oprema) po vsej 
EU; poziva Komisijo, naj pripravi predlog 
za nadgradnjo direktive o kritični 
infrastrukturi, da bi zagotovili stalen 
prosti pretok osnovnega blaga in storitev 
znotraj notranjega trga v časih krize, 
kakršna je pandemija;

Or. en

Predlog spremembe 180
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, 
naj delavce v strateških proizvodnih 
dobavnih verigah, na primer v 
ladjedelništvu in gradbeništvu, izrecno 
priznajo kot ključne ali kritične ter jih 

črtano
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zato izvzamejo iz zahteve za prestajanje 
stroge karantene v skladu s priporočilom 
Sveta o usklajenem pristopu k omejevanju 
prostega gibanja v odziv na pandemijo 
COVID-19;

Or. en

Predlog spremembe 181
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, 
naj delavce v strateških proizvodnih 
dobavnih verigah, na primer v 
ladjedelništvu in gradbeništvu, izrecno 
priznajo kot ključne ali kritične ter jih zato 
izvzamejo iz zahteve za prestajanje stroge 
karantene v skladu s priporočilom Sveta o 
usklajenem pristopu k omejevanju prostega 
gibanja v odziv na pandemijo COVID-19;

4. poziva Komisijo in države članice, 
naj mobilne delavce v strateških sektorjih, 
na primer v zdravstvenem varstvu in 
pobiranju pridelka, izrecno priznajo kot 
ključne ali kritične ter to regulirajo v 
skladu s priporočilom Sveta o usklajenem 
pristopu k omejevanju prostega gibanja v 
odziv na pandemijo COVID-19; opozarja, 
da morajo države članice pri 
zagotavljanju enake obravnave lokalnih 
in čezmejnih delavcev zagotoviti najvišje 
standarde na področju plač, socialnega 
varstva in delovnih pogojev;

Or. en

Predlog spremembe 182
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, 
naj delavce v strateških proizvodnih 

4. poziva Komisijo in države članice, 
naj mobilne delavce v strateških 
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dobavnih verigah, na primer v 
ladjedelništvu in gradbeništvu, izrecno 
priznajo kot ključne ali kritične ter jih zato 
izvzamejo iz zahteve za prestajanje stroge 
karantene v skladu s priporočilom Sveta o 
usklajenem pristopu k omejevanju prostega 
gibanja v odziv na pandemijo COVID-19;

proizvodnih dobavnih verigah, npr. v 
sektorju medicinske opreme, izrecno 
priznajo kot ključne ali kritične ter jih zato 
izvzamejo iz zahteve za prestajanje stroge 
karantene, če ni tveganja za javno zdravje 
in varnost, v skladu s priporočilom Sveta o 
usklajenem pristopu k omejevanju prostega 
gibanja v odziv na pandemijo COVID-19;

Or. en

Predlog spremembe 183
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, 
naj delavce v strateških proizvodnih 
dobavnih verigah, na primer v 
ladjedelništvu in gradbeništvu, izrecno 
priznajo kot ključne ali kritične ter jih zato 
izvzamejo iz zahteve za prestajanje stroge 
karantene v skladu s priporočilom Sveta o 
usklajenem pristopu k omejevanju prostega 
gibanja v odziv na pandemijo COVID-19;

4. poziva Komisijo in države članice, 
naj delavce v strateških proizvodnih 
dobavnih verigah, na primer v 
ladjedelništvu in gradbeništvu, izrecno 
priznajo kot ključne ali kritične ter jih zato 
izvzamejo iz zahteve za prestajanje stroge 
karantene v skladu s priporočilom Sveta o 
usklajenem pristopu k omejevanju prostega 
gibanja v odziv na pandemijo COVID-19, 
če lahko predložijo dokaz o vsaj dveh 
negativnih testih, med katerima je minilo 
najmanj 48 ur;

Or. hu

Predlog spremembe 184
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, 
naj delavce v strateških proizvodnih 
dobavnih verigah, na primer v 

4. poziva Komisijo in države članice, 
naj delavce v strateških proizvodnih 
dobavnih verigah, na primer v 
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ladjedelništvu in gradbeništvu, izrecno 
priznajo kot ključne ali kritične ter jih zato 
izvzamejo iz zahteve za prestajanje stroge 
karantene v skladu s priporočilom Sveta o 
usklajenem pristopu k omejevanju prostega 
gibanja v odziv na pandemijo COVID-19;

ladjedelništvu in gradbeništvu, izrecno 
priznajo kot ključne ali kritične ter jih zato 
izvzamejo iz zahteve za prestajanje stroge 
karantene v skladu s priporočilom Sveta o 
usklajenem pristopu k omejevanju prostega 
gibanja v odziv na pandemijo COVID-19; 
opozarja, da morajo države članice pri 
zagotavljanju enake obravnave lokalnih 
in čezmejnih delavcev dovoliti in olajšati 
prehajanje meja iz poklicnih razlogov, 
kadar je izvajanje del v zadevnih sektorjih 
dovoljeno v državi članici gostiteljici;

Or. en

Predlog spremembe 185
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da je oddajanje naročil 
podizvajalcem, vključno s praksami 
ustanavljanja hčerinskih družb ali 
ustvarjanja podizvajalskih verig, eden od 
glavnih vzrokov socialnega dampinga ter 
vodi do izogibanja delodajalcev njihovim 
obveznostim, nespoštovanja kolektivnih 
pogodb, neizplačevanja poštenega plačila, 
neplačevanja prispevkov za socialno 
varnost in nezagotavljanja dostojnih 
delovnih pogojev, s čimer izpostavlja 
mobilne delavce in delavce migrante 
goljufijam in zlorabi; poziva Komisijo, naj 
sprejme zakonodajne ukrepe, s katerimi 
bo omejila dovoljeno dolžino 
podizvajalske verige in zagotovila splošno 
solidarno odgovornost vzdolž celotne 
podizvajalske verige, da bi zaščitila 
pravice delavcev; poudarja, da bi morala 
takšna pobuda povečati preglednost in 
okrepiti odgovornost glavnih izvajalcev v 
podizvajalskih verigah, saj bi omogočila 
učinkovite sankcije, prejetje 
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neporavnanih plačil in odškodnine v 
primeru nespoštovanja veljavne delovne 
zakonodaje, med drugim minimalnih plač, 
določenih v kolektivnih pogodbah, ali 
zakonsko določenih minimalnih plač, in v 
primeru izogibanja plačevanju prispevkov 
za socialno varnost in davkov ter kršitev 
pravic organiziranja in kolektivnega 
dogovarjanja;

Or. en

Predlog spremembe 186
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da je oddajanje naročil 
podizvajalcem, vključno s praksami 
ustanavljanja hčerinskih družb ali 
ustvarjanja podizvajalskih verig, eden od 
glavnih vzrokov socialnega dampinga ter 
vodi do izogibanja delodajalcev njihovim 
obveznostim, nespoštovanja kolektivnih 
pogodb, neuporabe načela poštenega 
plačila, neplačevanju prispevkov za 
socialno varnost in pomanjkanja 
dostojnih delovnih pogojev, s čimer 
izpostavlja mobilne delavce in delavce 
migrante goljufijam in zlorabi; poziva 
Komisijo, naj sprejme zakonodajne 
ukrepe, s katerimi bo omejila dovoljeno 
dolžino podizvajalske verige in zagotovila 
splošno solidarno odgovornost vzdolž 
celotne podizvajalske verige, da bi 
zaščitila pravice delavcev; poudarja, da bi 
morala takšna pobuda povečati 
preglednost in okrepiti odgovornost 
glavnih izvajalcev v podizvajalskih 
verigah, saj bi omogočila učinkovite 
sankcije, prejetje neporavnanih plačil in 
odškodnine v primeru nespoštovanja 
veljavne delovne zakonodaje, med drugim 
minimalnih plač, določenih v kolektivnih 
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pogodbah, ali zakonsko določenih 
minimalnih plač, in v primeru izogibanja 
plačevanju prispevkov za socialno varnost 
in davkov ali kršitev pravic organiziranja 
in kolektivnega dogovarjanja;

Or. en

Predlog spremembe 187
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj analizira 
dogajanje na področju mobilnosti 
delavcev, zlasti pojav bega možganov v 
nekaterih sektorjih in nekaterih regijah; 
poudarja, da je boj proti begu možganov 
povezan z bojem proti socialnemu 
dampingu in navzgor usmerjeno socialno 
konvergenco;

Or. fr

Predlog spremembe 188
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. opozarja, da bi države članice 
morale dovoliti in olajšati prehajanje meja 
iz poklicnih razlogov, kadar je izvajanje 
del v zadevnih sektorjih dovoljeno v državi 
članici gostiteljici, da bi zagotovile enako 
obravnavo lokalnih in mobilnih delavcev;
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Or. en

Predlog spremembe 189
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj sprejme 
zakonodajne ukrepe, s katerimi bo omejila 
dovoljeno dolžino podizvajalske verige in 
zagotovila splošno solidarno odgovornost 
vzdolž celotne podizvajalske verige, da bi 
zaščitila pravice delavcev; poudarja, da bi 
morala takšna pobuda povečati 
preglednost in okrepiti odgovornost 
glavnih izvajalcev v podizvajalskih 
verigah, saj bi omogočila učinkovite 
sankcije, prejetje neporavnanih plačil in 
odškodnine v primeru nespoštovanja 
veljavne delovne zakonodaje, med drugim 
minimalnih plač, določenih v kolektivnih 
pogodbah, ali zakonsko določenih 
minimalnih plač, in v primeru izogibanja 
plačevanju prispevkov za socialno varnost 
in davkov ali kršitev pravic organiziranja 
in kolektivnega dogovarjanja;

Or. en

Predlog spremembe 190
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj še naprej 
spremlja uspešnost držav članic na 
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področju prenosa in uporabe zakonodaje 
o prostem gibanju delavcev; poziva 
Komisijo, naj določi jasne kvantitativne in 
kvalitativne kazalnike, zlasti v okviru 
evropskega semestra in objav priporočil za 
posamezne države, da bi zagotovila 
spremljanje izvajanja in upoštevanje 
predpisov o prostem gibanju delavcev, ter 
naj predlaga priporočila, da se mobilnim 
delavcem zagotovijo pošteni, pravični in 
dostojni delovni in življenjski pogoji;

Or. fr

Predlog spremembe 191
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. v zvezi s tem Komisijo tudi poziva, 
naj obravnava zlorabe delavcev, 
zaposlenih pri agencijah za zagotavljanje 
začasnega dela, tudi prek družb za 
zaposlovanje in drugih posredniških 
družb v dobavni verigi, pri čemer naj 
zagotovi enako obravnavo za npr. mobilne 
delavce in delavce migrante znotraj EU, ki 
delajo na podlagi pogodb za določen čas 
prek agencij za zagotavljanje začasnega 
dela ali kakršnih koli drugih posrednikov 
na trgu dela, vključno z dostojnimi 
delovnimi in življenjskimi pogoji ter 
dostopom do vseh informacij o njihovih 
pravicah, delovnih pogojih in varstvu pred 
zlorabami pri zaposlovanju;

Or. en

Predlog spremembe 192
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. v zvezi s tem Komisijo tudi poziva, 
naj obravnava zlorabe delavcev, 
zaposlenih pri agencijah za zagotavljanje 
začasnega dela, tudi prek družb za 
zaposlovanje in drugih posredniških 
družb v dobavni verigi, pri čemer naj 
zagotovi enako obravnavo za npr. mobilne 
delavce in delavce migrante znotraj EU, ki 
delajo na podlagi pogodb za določen čas 
prek agencij za zagotavljanje začasnega 
dela ali kakršnih koli drugih posrednikov 
na trgu dela, vključno z dostojnimi 
delovnimi in življenjskimi pogoji ter 
dostopom do vseh informacij o njihovih 
pogojih in varstvu pred zlorabami pri 
zaposlovanju;

Or. en

Predlog spremembe 193
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 4 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4c. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog, s katerim bo 
zagotovila, da je lahko podjetje, ki uredi, 
da storitve v njegovem imenu izvaja drugo 
podjetje, poleg ali namesto delodajalca 
odgovorno za plačilo vseh neporavnanih 
prejemkov in/ali prispevkov delavcev za 
splošne sklade ali institucije socialnih 
partnerjev, ki jih ureja zakonodaja ali 
kolektivna pogodba;

Or. en
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Predlog spremembe 194
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 4 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4d. poziva Komisijo, naj preuči vrzeli v 
varstvu in razmisli, ali bi bil potreben 
pregled Direktive 2008/104/ES o delu prek 
agencij za zagotavljanje začasnega dela, 
da bi se zagotovili dostojni delovni in 
zaposlitveni pogoji za delavce, zaposlene 
pri teh agencijah; opozarja, da je 
pomembno pritegniti socialne partnerje k 
oblikovanju in izvajanju predpisov o 
opravljanju storitev in poklicev; v zvezi s 
tem poudarja, da morata biti zaščita 
delavcev in vključenost socialnih 
partnerjev v središču vseh ustreznih 
politik Unije, da bi se zagotovili 
demokratično delovanje, gospodarska rast 
ter visoki socialni in okoljski standardi; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
sindikatom skladno z nacionalno prakso 
zagotovijo dostop do delovnih mest; poziva 
Komisijo in države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, s katerimi bodo okrepile in 
podprle socialni dialog ter avtonomijo 
socialnih partnerjev, delavce pa 
spodbudile, da se organizirajo, saj je to 
osrednje orodje za doseganje visokih 
standardov zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 195
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė
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Predlog resolucije
Odstavek 4 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4e. poudarja, da se morajo cilji 
evropskega stebra socialnih pravic, cilji 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
cilji evropskega zelenega dogovora in 
strategije za enakost spolov odražati tudi v 
pristopu k enotnemu trgu in kot osnovni 
pogoj za povečanje produktivnosti 
spodbujati visoko raven socialnih in 
okoljskih standardov; poudarja pomen 
javnega naročanja pri doseganju teh 
ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 196
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
operativnost organa ELA, da bi zagotovili 
pravično mobilnost in učinkovito 
čezmejno izvrševanje pravic delavcev;

5. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo njihovi nacionalni 
nadzorni organi imeli ustrezna sredstva za 
preprečevanje goljufij;

Or. fr

Predlog spremembe 197
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
operativnost organa ELA, da bi zagotovili 

5. poziva Komisijo, naj prednostno 
poskrbi za operativnost organa ELA, da bi 
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pravično mobilnost in učinkovito čezmejno 
izvrševanje pravic delavcev;

zagotovili pravično mobilnost, ki temelji 
na pravicah, ustrezne informacije za 
delavce in delodajalce o njihovih pravicah 
in obveznostih ter učinkovito čezmejno 
izvrševanje pravic delavcev; meni, da bi se 
moral organ ELA osredotočiti na boljše 
izvrševanje in izvajanje veljavnega prava 
EU, da bi zagotovili lojalno in pravično 
konkurenco na enotnem trgu; poudarja, 
da bi moral organ ELA dati prednost 
razvoju podatkovne zbirke za potrjevanje 
informacij tujih ponudnikov storitev v 
realnem času in da bi moral nalagati 
sankcije podjetjem, ki ne izpolnjujejo 
svojih obveznosti, da bi se lahko 
učinkovito boril proti nezakonitim 
praksam ter izkoriščanju in zlorabam 
delavcev; poudarja, da mora imeti organ 
ELA zadostna sredstva za ustrezno 
izvajanje svojih nalog; poudarja, da bi se 
morala z vključitvijo mreže EURES v 
organ ELA okrepiti povezava med 
spodbujanjem svobode gibanja in 
zagotavljanja informacij ter skladnostjo z 
ustreznim zakonodajnim okvirom o zaščiti 
mobilnih delavcev in državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 198
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
operativnost organa ELA, da bi zagotovili 
pravično mobilnost in učinkovito čezmejno 
izvrševanje pravic delavcev;

5. poziva Komisijo, naj čim prej 
poskrbi za polno operativnost organa ELA, 
da bi okrepili prenosljivost pravic 
mobilnih delavcev ter zagotovili pravično 
mobilnost, boljšo koordinacijo med 
nacionalnimi inšpektorati za delo in 
učinkovito čezmejno izvrševanje pravic 
delavcev; hkrati poziva Komisijo in države 
članice, naj preučijo možnost za razširitev 
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mandata organa ELA s podelitvijo 
dejanske pristojnosti za pobude na 
področju inšpekcij, izvajanje nadzora ter 
nalaganje sankcij in kazni; zato poziva 
Komisijo, naj vključi te vidike v oceno 
mandata organa ELA, ki je predvidena za 
leto 2024, in vključi deležnike; želi 
poudariti, da bi morala biti struktura 
upravljanja organa ELA tristranska, tako 
kot v drugih agencijah;

Or. fr

Predlog spremembe 199
Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
operativnost organa ELA, da bi zagotovili 
pravično mobilnost in učinkovito čezmejno 
izvrševanje pravic delavcev;

5. poziva Komisijo, naj čim prej 
poskrbi za operativnost organa ELA, da bi 
zagotovili pravično mobilnost in 
učinkovito čezmejno izvrševanje pravic 
delavcev; poudarja, da bi moral organ 
ELA dati prednost razvoju podatkovne 
zbirke za potrjevanje informacij tujih 
ponudnikov storitev v realnem času in da 
bi moral nalagati sankcije podjetjem, ki 
ne izpolnjujejo svojih obveznosti, da bi se 
lahko učinkovito boril proti nezakonitim 
praksam ter izkoriščanju in zlorabam 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 200
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
operativnost organa ELA, da bi zagotovili 
pravično mobilnost in učinkovito 
čezmejno izvrševanje pravic delavcev;

5. poziva Komisijo, naj okrepi svoja 
prizadevanja in brez nepotrebnega 
odlašanja poskrbi za operativnost organa 
ELA, da bi se izboljšala uporaba in 
izvrševanje prava EU s področja 
mobilnosti delavcev in usklajevanja 
socialne varnosti, s tem pa zagotovila 
pravična mobilnost in učinkovito 
čezmejno izvrševanje pravic delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 201
Cindy Franssen, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Lukas Furlas (Loukas 
Fourlas), Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
operativnost organa ELA, da bi zagotovili 
pravično mobilnost in učinkovito 
čezmejno izvrševanje pravic delavcev;

5. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
polno operativnost organa ELA, da bi se 
podprla in okrepila zmogljivost 
nacionalnih inšpektoratov za delo in 
organov ter socialnih partnerjev in tako 
zagotovila pravična mobilnost in 
učinkovito čezmejno izvrševanje pravic 
delavcev ter da bi se učinkovito 
obravnavali socialne goljufije, zlorabe in 
damping;

Or. en

Predlog spremembe 202
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
operativnost organa ELA, da bi zagotovili 
pravično mobilnost in učinkovito čezmejno 
izvrševanje pravic delavcev;

5. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
operativnost organa ELA, da bi zagotovili 
pravično mobilnost, ustrezne informacije 
za delavce in delodajalce o njihovih 
pravicah in obveznostih in učinkovito 
čezmejno izvrševanje pravic delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 203
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
operativnost organa ELA, da bi zagotovili 
pravično mobilnost in učinkovito čezmejno 
izvrševanje pravic delavcev;

5. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
operativnost organa ELA, da bi pomagali 
zagotoviti pravično mobilnost in 
učinkovito čezmejno izvrševanje pravic 
delavcev;

Or. pl

Predlog spremembe 204
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
operativnost organa ELA, da bi zagotovili 
pravično mobilnost in učinkovito čezmejno 
izvrševanje pravic delavcev;

5. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
operativnost organa ELA, da bi zagotovili 
pravično mobilnost in učinkovito čezmejno 
izvrševanje pravic delavcev; poudarja, da 
bi se morali z vključitvijo mreže EURES v 
organ ELA okrepiti spodbujanje svobode 
gibanja, zagotavljanje informacij ter 



PE662.032v01-00 110/183 AM\1220296SL.docx

SL

skladnost z ustreznim zakonodajnim 
okvirom o zaščiti mobilnih delavcev in 
državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 205
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Gheorghe Falcă

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in države članice, 
naj mobilnim, čezmejnim in sezonskim 
delavcem v EU zagotovijo poštene in 
dostojne delovne pogoje ter enak dostop 
do zaposlitve in možnosti za zaposlitev v 
drugih državah članicah ter enake ravni 
socialnega varstva, kot je določeno v 
členu 45(2) PDEU; nadalje poziva, naj se 
v tem okviru upoštevajo obstoječe prakse, 
povezane z napotitvijo delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 206
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj predlaga 
evropski okvir za boj proti nelojalni 
konkurenci na področju stroškov dela, da 
bi zagotovili polno spoštovanje načela 
enakega obravnavanja ter načela enakega 
plačila in enakega stroška dela za enako 
delo na enakem delovnem mestu;
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Or. fr

Predlog spremembe 207
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja;

črtano

Or. hu

Predlog spremembe 208
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 209
France Jamet
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 210
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja;

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja ter učinkovito 
zaščito, prenosljivost, sledljivost in 
izvrševanje pravic delavcev, pa tudi podpre 
lojalno konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja; meni, 
da bi morala evropska številka socialnega 
zavarovanja dopolnjevati nacionalne 
številke socialnega zavarovanja ter 
predpise o socialni varnosti in elektronsko 
izmenjavo informacij o socialni varnosti 
(EESSI), da bi se izboljšala usklajevanje 
in izmenjava informacij med 
nacionalnimi organi;

Or. en

Predlog spremembe 211
Marianne Vind



AM\1220296SL.docx 113/183 PE662.032v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja;

6. poziva Komisijo, naj čim prej 
predstavi svoj predlog za digitalno 
evropsko številko socialnega zavarovanja, 
vključno z osebno delovno izkaznico, ki je 
potrebna, da bi zagotovili pravno varnost, 
pravično mobilnost, skladnost s pravili EU 
o mobilnosti delavcev in usklajevanju 
socialne varnosti, plačila davkov, dostojne 
delovne pogoje, skladnost z načelom 
enakega plačila za enako delo v istem 
kraju ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 212
Abir Al-Sahlani, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Radka Maxová

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja;

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja ter 
hkrati ohranili raznolikost nacionalnih 
sistemov in spoštovali pristojnosti držav 
članic, vsebovanih v Pogodbah ter načelih 
subsidiarnosti in sorazmernosti;

Or. en
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Predlog spremembe 213
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja;

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja na podlagi strogih 
pravil o varstvu podatkov, ki je potrebna, 
da bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, zlasti pravice socialne varnosti, 
pa tudi da bi podprli lojalno konkurenco za 
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev 
za podjetja in državam članicam olajšali 
izmenjavo podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 214
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja;

6. poziva Komisijo, naj temeljito 
preuči možnost predložitve pobude za 
digitalno evropsko številko socialnega 
zavarovanja, ki je potrebna, da bi 
zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 215
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja;

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter učinkovito zaščito, 
prenosljivost, sledljivost in izvrševanje 
pravic delavcev, pa tudi da bi podprli 
lojalno konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 216
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja;

6. poudarja, da bi vzpostavitev 
digitalnega sistema za izmenjavo podatkov 
med državami članicami lahko olajšala 
pošteno in pravično prosto gibanje 
delavcev in zagotovila polno spoštovanje 
evropskih pravil na tem področju; v zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj predstavi pobudo 
za digitalno evropsko številko socialnega 
zavarovanja, ki je potrebna, da bi 
zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja; 
poudarja, da bi ta evropska številka 
socialnega zavarovanja zagotovila pravno 
varnost delavcem in podjetjem ter boljšo 
prenosljivost pravic, olajšala koordinacijo 
med nacionalnimi organi in sledljivost 
postopkov ter omogočila boj proti 
socialnim goljufijam, lažnim napotitvam 
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in slamnatim podjetjem;

Or. fr

Predlog spremembe 217
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja;

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter učinkovito zaščito, 
prenosljivost, sledljivost in izvrševanje 
pravic delavcev, pa tudi da bi podprli 
lojalno konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja; meni, 
da bi morala evropska številka socialnega 
zavarovanja dopolnjevati nacionalne 
številke socialnega zavarovanja ter 
predpise o socialni varnosti in elektronsko 
izmenjavo informacij o socialni varnosti 
(EESSI), da bi se izboljšala usklajevanje 
in izmenjava informacij med 
nacionalnimi organi, zagotovilo hitro in 
natančno preverjanje stanja socialnega 
zavarovanja ter posameznikom in 
organom omogočili nadzorni mehanizmi 
za enostavno preverjanje prispevkov in 
kritja;

Or. en

Predlog spremembe 218
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja;

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja; poziva 
države članice, naj izboljšajo sodelovanje 
in izmenjavo informacij o sistemih 
socialne varnosti, da bi pomagale pri 
učinkovitem nadzoru nad praksami 
oddajanja naročil podizvajalcem in 
preprečile goljufije na področju socialne 
varnosti, kot so navidezna samozaposlitev, 
navidezna napotitev, navidezne družbe in 
druge umetne ureditve; meni, da bi 
morala evropska številka socialnega 
zavarovanja dopolnjevati nacionalne 
številke socialnega zavarovanja ter 
predpise o socialni varnosti in elektronsko 
izmenjavo informacij o socialni varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 219
Cindy Franssen, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Lukas Furlas (Loukas 
Fourlas), Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja;

6. poziva Komisijo, naj predstavi 
pobudo za digitalno evropsko številko 
socialnega zavarovanja, ki je potrebna, da 
bi zagotovili pravno varnost, pravično 
mobilnost ter zaščito in izvrševanje pravic 
delavcev, pa tudi da bi podprli lojalno 
konkurenco za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja; meni, 
da bi morala evropska številka socialnega 
zavarovanja dopolnjevati nacionalne 
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številke socialnega zavarovanja ter 
predpise o socialni varnosti in elektronsko 
izmenjavo informacij o socialni varnosti 
(EESSI), da bi se izboljšala usklajevanje 
in izmenjava informacij med 
nacionalnimi organi; poudarja, da bi 
morala omogočiti hitro in natančno 
preverjanje stanja socialnega zavarovanja 
in hkrati posameznikom in organom 
zagotoviti nadzorni mehanizem za 
enostavno zagotavljanje kritja in 
prispevkov;

Or. en

Predlog spremembe 220
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij 
in inšpektoratom za delo zagotovijo 
zadostna sredstva, da bodo lahko ukrepali 
proti vsem oblikam kršitev; poziva 
Komisijo, naj pripravi pobudo za evropsko 
številko socialnega zavarovanja, da se 
delavcem in podjetjem zagotovi pravna 
varnost, omogoči učinkovit nadzor nad 
praksami oddajanja naročil podizvajalcem 
in preprečijo goljufije na področju 
socialne varnosti, kot so navidezna 
samozaposlitev, navidezna napotitev in 
navidezne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 221
Abir Al-Sahlani, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Radka Maxová, Samira 
Rafaela
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Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj v sodelovanju s 
socialnimi partnerji oblikujejo strategije 
za zagotavljanje, lajšanje in spodbujanje 
mobilnosti delavcev, in sicer s pomočjo 
ustreznih javnih politik in kakovostnih 
zaposlitvenih možnosti, prilagojenih 
znanjem in spretnostim delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 222
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da sta potrebna usklajen 
pristop k reševanju problema bega 
možganov in usklajena politika na 
področjih, povezanih z begom možganov, 
vključno s politiko na področju 
izobraževanja in digitalizacije ter 
kohezijsko in gospodarsko politiko;

Or. pl

Predlog spremembe 223
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poziva države članice, naj si v 
celoti prizadevajo za digitalizacijo javnih 
storitev in izvajajo vse elemente sistema 
EESSI, da se okrepi sodelovanje med 
državami članicami in zavodi za socialno 
varnost, ter olajšajo prosto in pravično 
mobilnost evropskih delavcev; poziva 
države članice, naj izboljšajo sodelovanje 
in izmenjavo informacij v zvezi s sistemi 
socialne varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 224
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
organa ELA dodatno uskladiti in 
poenostaviti predpise za mobilnost 
delovne sile in postopke za njen nadzor, 
vključno s skupnimi inšpekcijskim 
pregledi in izmenjavo informacij;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 225
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
organa ELA dodatno uskladiti in 
poenostaviti predpise za mobilnost delovne 
sile in postopke za njen nadzor, vključno s 

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
organa ELA poenostaviti predpise za 
mobilnost delovne sile in postopke za njen 
nadzor, vključno s skupnimi inšpekcijskim 
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skupnimi inšpekcijskim pregledi in 
izmenjavo informacij;

pregledi in izmenjavo informacij;

Or. hu

Predlog spremembe 226
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
organa ELA dodatno uskladiti in 
poenostaviti predpise za mobilnost 
delovne sile in postopke za njen nadzor, 
vključno s skupnimi inšpekcijskim pregledi 
in izmenjavo informacij;

7. poudarja, da je treba ob podpori 
organa ELA dodatno uskladiti in 
koordinirati postopke za nadzor 
mobilnosti delovne sile za učinkovito 
izvrševanje, vključno s skupnimi 
inšpekcijskim pregledi in izmenjavo 
informacij;

Or. en

Predlog spremembe 227
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
organa ELA dodatno uskladiti in 
poenostaviti predpise za mobilnost delovne 
sile in postopke za njen nadzor, vključno s 
skupnimi inšpekcijskim pregledi in 
izmenjavo informacij;

7. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij; 
poudarja, da je treba ob podpori organa 
ELA dodatno koordinirati pravila za 
mobilnost delovne sile in postopke za njen 
nadzor, vključno s skupnimi inšpekcijskim 
pregledi in izmenjavo informacij; 
poudarja, da je treba inšpektoratom za 
delo zagotoviti zadostne človeške vire in 
materialna sredstva za izvajanje njihovih 
nalog;

Or. en
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Predlog spremembe 228
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
organa ELA dodatno uskladiti in 
poenostaviti predpise za mobilnost 
delovne sile in postopke za njen nadzor, 
vključno s skupnimi inšpekcijskim 
pregledi in izmenjavo informacij;

7. poudarja, da je treba dodatno 
uskladiti in koordinirati inšpekcijske 
preglede na področju dela ter izvrševanje 
določb Unije in nacionalnih določb, med 
drugim s pomočjo izmenjave informacij 
ter skupnimi in usklajenimi 
inšpekcijskimi pregledi, ki jih koordinira 
in podpira organ ELA; poziva organ ELA, 
naj izboljša zbiranje podatkov in vzpostavi 
zbirke podatkov o mobilnosti delovne sile 
v realnem času za analizo in ocene 
tveganja ter pripravo informacijskih 
kampanj in ciljno usmerjenih 
inšpekcijskih pregledov;

Or. en

Predlog spremembe 229
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
organa ELA dodatno uskladiti in 
poenostaviti predpise za mobilnost 
delovne sile in postopke za njen nadzor, 
vključno s skupnimi inšpekcijskim pregledi 
in izmenjavo informacij;

7. poudarja, da je treba ob podpori in 
pod nadzorom organa ELA dodatno 
uskladiti navzgor in koordinirati postopke 
za nadzor mobilnosti delovne sile za boljše 
izvrševanje, vključno s skupnimi in 
usklajenimi inšpekcijskim pregledi in 
olajšano izmenjavo informacij; poziva 
organ ELA, naj izboljša zbiranje podatkov 
o mobilnosti delovne sile v zvezi z 
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mobilnimi delavci in delavci migranti za 
analizo in ocene tveganja, da bi se 
obravnavali strukturni izzivi na trgu dela, 
s čimer bi se utrla pot sektorskim 
strategijam, vključno s posebnimi ukrepi 
na področju obveščanja in ciljno 
usmerjenimi inšpekcijskimi pregledi;

Or. en

Predlog spremembe 230
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
organa ELA dodatno uskladiti in 
poenostaviti predpise za mobilnost delovne 
sile in postopke za njen nadzor, vključno s 
skupnimi inšpekcijskim pregledi in 
izmenjavo informacij;

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
organa ELA dodatno uskladiti in 
koordinirati predpise za mobilnost delovne 
sile in postopke za njen nadzor, vključno s 
skupnimi inšpekcijskim pregledi in 
izmenjavo informacij; poziva države 
članice, naj inšpektoratom za delo 
zagotovijo ustrezna sredstva za boj proti 
vsem oblikam zlorab, naložijo odvračilne 
sankcije za kršitev zakonodaje o 
mobilnosti delavcev, zlasti po reviziji 
pravil o napotitvi delavcev za zagotovitev 
njihovega praktičnega izvajanja, ter 
okrepijo izmenjavo dobre prakse med 
nacionalnimi inšpektorati za delo;

Or. fr

Predlog spremembe 231
Stefan Berger, Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
organa ELA dodatno uskladiti in 
poenostaviti predpise za mobilnost delovne 
sile in postopke za njen nadzor, vključno s 
skupnimi inšpekcijskim pregledi in 
izmenjavo informacij;

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
organa ELA dodatno uskladiti in 
poenostaviti predpise za mobilnost delovne 
sile in postopke za njen nadzor, vključno s 
skupnimi inšpekcijskim pregledi, 
izmenjavo informacij in postopkom 
napotitve delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 232
Cindy Franssen, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Lukas Furlas (Loukas 
Fourlas), Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
organa ELA dodatno uskladiti in 
poenostaviti predpise za mobilnost delovne 
sile in postopke za njen nadzor, vključno s 
skupnimi inšpekcijskim pregledi in 
izmenjavo informacij;

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
organa ELA dodatno uskladiti in 
poenostaviti predpise za mobilnost delovne 
sile in postopke za njen nadzor, vključno z 
enotnimi standardi nadzora, skupnimi 
inšpekcijskim pregledi in izmenjavo 
informacij;

Or. en

Predlog spremembe 233
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
organa ELA dodatno uskladiti in 
poenostaviti predpise za mobilnost delovne 

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
držav članic in organa ELA dodatno 
uskladiti in poenostaviti predpise za 
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sile in postopke za njen nadzor, vključno s 
skupnimi inšpekcijskim pregledi in 
izmenjavo informacij;

mobilnost delovne sile in postopke za njen 
nadzor, vključno s skupnimi inšpekcijskim 
pregledi in izmenjavo informacij;

Or. pl

Predlog spremembe 234
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
organa ELA dodatno uskladiti in 
poenostaviti predpise za mobilnost delovne 
sile in postopke za njen nadzor, vključno s 
skupnimi inšpekcijskim pregledi in 
izmenjavo informacij;

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
organa ELA in njegovih stalnih delovnih 
skupin, kot je evropska platforma za 
ukrepanje proti neprijavljenemu delu, 
dodatno uskladiti in poenostaviti predpise 
za mobilnost delovne sile in postopke za 
njen nadzor, vključno s skupnimi 
inšpekcijskim pregledi in izmenjavo 
informacij;

Or. en

Predlog spremembe 235
Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba pod vodstvom 
organa ELA dodatno uskladiti in 
poenostaviti predpise za mobilnost delovne 
sile in postopke za njen nadzor, vključno s 
skupnimi inšpekcijskim pregledi in 
izmenjavo informacij;

7. poziva, naj se organu ELA 
dodelijo dejanska pooblastila za izvajanje 
delovnih inšpekcij v čezmejnih primerih 
in naj se spremlja, ali države članice 
upoštevajo konvencije Mednarodne 
organizacije dela in delovno pravo Unije; 
poudarja, da je treba pod vodstvom organa 
ELA dodatno uskladiti in poenostaviti 
predpise za mobilnost delovne sile in 
postopke za njen nadzor, vključno s 
skupnimi inšpekcijskim pregledi in 



PE662.032v01-00 126/183 AM\1220296SL.docx

SL

izmenjavo informacij;

Or. en

Predlog spremembe 236
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da se škodljive prakse na 
področju prostega gibanja delavcev 
izvajajo v vseh državah članicah; poziva 
Komisijo, naj si odločneje prizadeva za 
učinkovito usklajevanje in izmenjavo 
informacij med državami članicami, da bi 
se izboljšalo izvajanje postopkov in 
preverjanj v zvezi s čezmejnim 
opravljanjem storitev, vključno s 
pravicami delavcev, ter učinkovito 
odkrivanje zlorab in izkoriščanja, kot so 
goljufije na področju socialne varnosti, 
navidezna samozaposlitev, navidezna 
napotitev, navidezne družbe in umetne 
ureditve na področju oddajanja naročil 
podizvajalcem in dobavnih verig; poziva 
Komisijo in države članice, naj krepijo 
skupne inšpekcijske preglede na področju 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 237
Cindy Franssen, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Lukas Furlas (Loukas 
Fourlas), Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in države članice, 
naj čim prej zagotovijo celovito delovanje 
sistema EESSI, da bi se olajšale 
izmenjave med zavodi za socialno varnost 
in pospešilo obravnavanje posameznih 
primerov; meni, da bi to moralo prispevati 
k okrepitvi čezmejne zaščite pravic 
socialne varnosti in izboljšanju 
zmogljivosti organa ELA za izvrševanje;

Or. en

Predlog spremembe 238
Abir Al-Sahlani, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Radka Maxová, Samira 
Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja pomen podpiranja in 
posodabljanja spretnosti in znanj 
delavcev, zlasti digitalnih spretnosti in 
znanj, in sicer prek obstoječih 
mehanizmov za priznavanje in združljivost 
spretnosti in znanj ter kvalifikacij, kot so 
portal EURES, spletna platforma 
Europass in Evropska klasifikacija 
spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in 
poklicev (ESCO);

Or. en

Predlog spremembe 239
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. opozarja, da Mednarodna 
organizacija dela priporoča določitev 
merila „delovni inšpektor na 10 000 
delavcev“;

Or. en

Predlog spremembe 240
Cindy Franssen, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Lukas Furlas (Loukas 
Fourlas), Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poziva Komisijo, naj predloži 
splošni pravni okvir za oddajanje naročil 
podizvajalcem, da bi obravnavala zlorabe 
in zagotovila enako obravnavo delavcev v 
celotni verigi podizvajalcev; poudarja, da 
bi moral tak pravni okvir obravnavati 
zlorabe pri oddajanju naročil 
podizvajalcem, pri katerih se uporabljajo 
umetne ureditve, kot so navidezne družbe, 
navidezno začasno delo prek agencij in 
navidezna samozaposlitev;

Or. en

Predlog spremembe 241
Cindy Franssen, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Lukas Furlas (Loukas 
Fourlas), Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7c. poudarja, da bi morala Unija s 
financiranjem in nepovratnimi sredstvi 
prispevati k dostojnemu delu, da bi 
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spodbudila trajnostni razvoj in družbeni 
napredek;

Or. en

Predlog spremembe 242
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. opozarja, kako pomembna sta 
socialni dialog in krepitev tristranskega 
dialoga na ravni EU pri pripravi in 
izvajanju predpisov o opravljanju storitev 
in o poklicih;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 243
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. opozarja, kako pomembna sta 
socialni dialog in krepitev tristranskega 
dialoga na ravni EU pri pripravi in 
izvajanju predpisov o opravljanju storitev 
in o poklicih;

8. opozarja, kako pomembna sta 
socialni dialog in krepitev tristranskega 
dialoga na ravni EU; poleg tega opozarja, 
da bi se morala vsaka prihodnja pobuda 
za pripravo in izvajanje predpisov o 
poklicih in prostem pretoku storitev 
osredotočati na delavce, njihove 
predstavnike in sindikate ter na interese 
in dolgoletno strokovno znanje delavcev, 
da bi zagotovila demokratično delovanje 
ter visoke socialne in okoljske standarde; 
poziva Komisijo, naj v vseh fazah 
postopka v celoti vključi delavce, njihove 
predstavnike in sindikate;
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Or. en

Predlog spremembe 244
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. opozarja, kako pomembna sta 
socialni dialog in krepitev tristranskega 
dialoga na ravni EU pri pripravi in 
izvajanju predpisov o opravljanju storitev 
in o poklicih;

8. opozarja, kako pomembna sta 
socialni dialog, pri čemer spodbuja k 
večjemu sodelovanju socialnih partnerjev 
z agencijami EU, javnimi organi, odbori 
in institucijami, da bi zagotovili v prakso 
usmerjene pobude in zakonodajo, ki 
upošteva različne modele evropskega trga 
dela, in krepitev tristranskega dialoga na 
ravni EU pri pripravi in izvajanju 
predpisov, med drugim o prostem gibanju 
delavcev, opravljanju storitev in 
vzajemnem priznavanju poklicnih 
kvalifikacij; poziva Komisijo, države 
članice in lokalne organe, naj sodelujejo s 
socialnimi partnerji in organom ELA, da 
bi oblikovali posebne sektorske strategije 
za spodbujanje in lajšanje mobilnosti 
delavcev, pa tudi na primer za oblikovanje 
in izvajanje potrebnih podpornih struktur 
za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo 
delavcev, izvajanje ustreznih javnih politik 
in zagotavljanje kakovostnih delovnih 
mest ter poštenih plač;

Or. en

Predlog spremembe 245
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. opozarja, kako pomembna sta 
socialni dialog in krepitev tristranskega 
dialoga na ravni EU pri pripravi in 
izvajanju predpisov o opravljanju storitev 
in o poklicih;

8. opozarja, kako pomembna sta 
socialni dialog in krepitev tristranskega 
dialoga na ravni EU pri pripravi in 
izvajanju predpisov o prostem gibanju 
delavcev, opravljanju storitev in 
vzajemnem priznavanju poklicnih 
kvalifikacij; poziva Komisijo, države 
članice in lokalne organe, naj sodelujejo s 
socialnimi partnerji in organom ELA, da 
bi oblikovali posebne sektorske strategije 
za spodbujanje in lajšanje prostovoljne 
mobilnosti delavcev z izvajanjem posebnih 
poklicnih usposabljanj za delavce, 
usmerjenih v izpopolnjevanje in 
preusposabljanje, krepitvijo sedanjih 
strategij za kakovostne zaposlitvene 
možnosti in poštene plače, podpiranjem 
vzajemnega priznavanja spretnosti in 
znanj ter kvalifikacij znotraj vseh 
obstoječih mehanizmov, kot so portal 
EURES, platforma Europass in Evropska 
klasifikacija spretnosti, kompetenc, 
kvalifikacij in poklicev (ESCO);

Or. en

Predlog spremembe 246
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. opozarja, kako pomembna sta 
socialni dialog in krepitev tristranskega 
dialoga na ravni EU pri pripravi in 
izvajanju predpisov o opravljanju storitev 
in o poklicih;

8. opozarja, kako pomembna sta 
socialni dialog in krepitev tristranskega 
dialoga na ravni EU pri pripravi in 
izvajanju predpisov o prostem gibanju 
delavcev, opravljanju storitev in o poklicih; 
poziva Komisijo, države članice in lokalne 
organe, naj sodelujejo s socialnimi 
partnerji ter tako podprejo 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo 
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delavcev, da bodo lahko dodobra 
izkoristili kakovostne zaposlitvene 
možnosti, zlasti s pridobivanjem digitalnih 
znanj in spretnosti; poziva k boljšemu 
vzajemnemu priznavanju združljivosti 
znanj in spretnosti ter kvalifikacij, ki ga 
podpirajo obstoječi mehanizmi za 
priznavanje, kot so portal EURES za 
zaposlitveno mobilnost in Evropska 
klasifikacija spretnosti, kompetenc, 
kvalifikacij in poklicev (ESCO);

Or. en

Predlog spremembe 247
Cindy Franssen, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Lukas Furlas (Loukas 
Fourlas)

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. opozarja, kako pomembna sta 
socialni dialog in krepitev tristranskega 
dialoga na ravni EU pri pripravi in 
izvajanju predpisov o opravljanju storitev 
in o poklicih;

8. opozarja, kako pomembna sta 
socialni dialog in krepitev tristranskega 
dialoga na ravni EU pri pripravi in 
izvajanju predpisov o opravljanju storitev 
in o poklicih v skladu z načeli, zapisanimi 
v evropskem stebru socialnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 248
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. opozarja, kako pomembna sta 
socialni dialog in krepitev tristranskega 
dialoga na ravni EU pri pripravi in 
izvajanju predpisov o opravljanju storitev 

8. opozarja, kako pomembna sta 
socialni dialog in krepitev tristranskega 
dialoga na ravni EU pri pripravi in 
izvajanju predpisov o prostem gibanju 
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in o poklicih; delavcev, opravljanju storitev in o poklicih 
ter vzajemnem priznavanju diplom, 
kvalifikacij ter znanj in spretnosti; poziva 
Komisijo in države članice, naj sprejmejo 
ukrepe za okrepitev in spodbujanje 
socialnega dialoga, ki je ključni 
instrument za doseganje visokih 
standardov na področju zaposlovanja in 
odzivanje na izzive sektorjev, v katerih je 
mobilnost delavcev največja;

Or. fr

Predlog spremembe 249
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo in države članice, 
naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bi 
okrepile in podprle socialni dialog ter 
avtonomijo socialnih partnerjev, delavce 
pa spodbudile, da se organizirajo, saj je to 
osrednje orodje za doseganje visokih 
standardov na področju kakovosti 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 250
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da morata biti zaščita 
delavcev in vključenost socialnih 
partnerjev v središču prava Unije na tem 
področju, da bi se zagotovili demokratično 
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delovanje, gospodarska rast ter visoki 
socialni in okoljski standardi;

Or. en

Predlog spremembe 251
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poziva Komisijo, naj vključi vidike 
zdravja in varnosti pri delu kot ključne za 
socialno in trajnostno krepitev enotnega 
trga in vzpostavitev lojalne konkurence na 
enotnem trgu; meni, da bi morala 
Komisija sprejeti nov in ambiciozen 
strateški okvir EU za zdravje in varnost 
pri delu, ki bi vključeval prizadevanja za 
popolno preprečevanje z delom povezanih 
smrti; nadalje poziva Komisijo, naj še 
naprej določa zavezujoče mejne vrednosti 
za poklicno izpostavljenost rakotvornim 
snovem pri delu;

Or. en

Predlog spremembe 252
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog resolucije
Odstavek 8 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8c. poziva Komisijo in države članice, 
naj se borijo proti navideznim družbam in 
neprijavljenemu delu, s čimer bi 
zagotovile, da svoboda opravljanja storitev 
ne bo povzročila socialnega dampinga ali 
nelojalne konkurence;

Or. en
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Predlog spremembe 253
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog resolucije
Odstavek 8 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8d. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo predpise EU in usklajevanje 
med nacionalnimi organi, da bi olajšale 
odkrivanje davčnih utaj; spodbuja 
Komisijo in države članice, naj predlagajo 
zavezujoč akcijski načrt za boj proti 
davčni utaji;

Or. en

Predlog spremembe 254
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj obravnava 
potrebo po varnih in zdravih delovnih 
pogojih za sezonske delavce;

9. poziva države članice, naj 
sodelujejo, da bi obravnavale potrebo po 
varnih in zdravih delovnih pogojih za 
sezonske delavce, ob tem pa naj zaustavijo 
socialni damping;

Or. fr

Predlog spremembe 255
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj obravnava 9. pozdravlja smernice Komisije o 
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potrebo po varnih in zdravih delovnih 
pogojih za sezonske delavce;

sezonskih delavcih v EU v okviru izbruha 
COVID-19 in poziva države članice, naj 
jih uporabijo in učinkovito izvršujejo 
skupaj z obstoječimi pravili, kot je okvirna 
Direktiva 89/391 EGS, v skladu s katero 
morajo delodajalci oceniti poklicna 
tveganja za varnost in zdravje delavcev; 
poziva države članice, naj prek evropske 
platforme za ukrepanje proti 
neprijavljenemu delu ukrepajo proti 
neprijavljenemu delu, ki je povezano s 
sezonskim delom, pri čemer naj med 
drugim spodbujajo večjo ozaveščenost 
delavcev in delodajalcev glede njihovih 
pravic in obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 256
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj obravnava 
potrebo po varnih in zdravih delovnih 
pogojih za sezonske delavce;

9. poziva Komisijo, naj obravnava 
potrebo po varnih in zdravih delovnih 
pogojih za vse delavce in samozaposlene, s 
posebnim poudarkom na sezonskih in 
platformnih delavcih; poziva Komisijo, 
naj v prihodnjem strateškem okviru EU za 
zdravje in varnost pri delu posebej 
obravnava mobilne delavce in delavce 
migrante, pri tem pa upošteva posebne 
pogoje za te delavce in zlasti za sezonske 
delavce, ponovno poudari obveznosti 
delodajalcev ter določi zaščitne ukrepe in 
učinkovite pritožbene mehanizme za 
zagotovitev varnih in zdravih delovnih 
pogojev, dostojnega dela in dostojne 
nastanitve;

Or. en



AM\1220296SL.docx 137/183 PE662.032v01-00

SL

Predlog spremembe 257
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj obravnava 
potrebo po varnih in zdravih delovnih 
pogojih za sezonske delavce;

9. poziva Komisijo, naj v prihodnjem 
posodobljenem strateškem okviru EU za 
varnost in zdravje pri delu obravnava 
potrebo po varnih in zdravih delovnih 
pogojih za sezonske in druge mobilne 
delavce in delavce migrante; poudarja, da 
mora ta strateški okvir ustrezno upoštevati 
posebne pogoje mobilnih delavcev in 
delavcev migrantov, pri čemer je treba 
ponovno izpostaviti zakonske obveznosti 
delodajalcev in oblikovati preventivne in 
zaščitne ukrepe, s katerimi se bodo 
zagotovili dostojni delovni in življenjski 
pogoji, vključno s kakovostno 
nastanitvijo, varnim prevozom in dostojno 
prehrano;

Or. en

Predlog spremembe 258
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj obravnava 
potrebo po varnih in zdravih delovnih 
pogojih za sezonske delavce;

9. poziva Komisijo, naj obravnava 
potrebo po varnih in zdravih delovnih 
pogojih za sezonske delavce ter naj jim 
zagotovi dostojne delovne in življenjske 
pogoje, zlasti v okviru prihodnje revizije 
strateškega okvira Unije za varnost in 
zdravje pri delu;

Or. fr
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Predlog spremembe 259
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj obravnava 
potrebo po varnih in zdravih delovnih 
pogojih za sezonske delavce;

9. poziva Komisijo, naj obravnava 
potrebo po varnih in zdravih delovnih 
pogojih za sezonske in druge zelo mobilne 
delavce ter sprejme potrebne ukrepe za 
zagotovitev spoštovanja pravic delavcev v 
okviru prostega gibanja delavcev in 
svobode opravljanja storitev;

Or. en

Predlog spremembe 260
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj obravnava 
potrebo po varnih in zdravih delovnih 
pogojih za sezonske delavce;

9. poziva Komisijo, naj v prihodnjem 
posodobljenem strateškem okviru EU za 
varnost in zdravje pri delu obravnava 
potrebo po varnih in zdravih delovnih 
pogojih za sezonske delavce, da bi se 
zagotovili visoki varnostni standardi tako 
v času krize kot v normalnih razmerah;

Or. en

Predlog spremembe 261
Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj obravnava 
potrebo po varnih in zdravih delovnih 
pogojih za sezonske delavce;

9. poziva Komisijo, naj obravnava 
potrebo po varnih in zdravih delovnih 
pogojih za vse delavce in samozaposlene, s 
posebnim poudarkom na sezonskih in 
platformnih delavcih;

Or. en

Predlog spremembe 262
Cindy Franssen, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Lukas Furlas (Loukas 
Fourlas)

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj obravnava 
potrebo po varnih in zdravih delovnih 
pogojih za sezonske delavce;

9. poziva Komisijo, naj v strateškem 
okviru EU za varnost in zdravje pri delu 
obravnava potrebo po varnih in zdravih 
delovnih pogojih za sezonske delavce;

Or. en

Predlog spremembe 263
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj obravnava 
potrebo po varnih in zdravih delovnih 
pogojih za sezonske delavce;

9. poziva Komisijo, naj obravnava 
potrebo po varnih in zdravih delovnih 
pogojih za sezonske delavce; poziva države 
članice, naj ukrepe uvedejo enakomerno, 
brez diskriminacije med sektorji;

Or. en
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Predlog spremembe 264
Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj čim prej 
predstavi nov strateški okvir za zdravje in 
varnost pri delu po letu 2020 ter se zaveže, 
da bo do leta 2030 odpravila smrti, 
povezane z delom; poziva Komisijo, naj 
predstavi predlog direktive o stresu na 
delovnem mestu in kostno-mišičnih 
obolenjih, predlog direktive o duševnem 
dobrem počutju na delovnem mestu in 
strategijo EU za duševno zdravje, da bi na 
delovnem mestu zaščitili vse delavce; 
poleg tega poziva Komisijo, naj predstavi 
ambicioznejši pregled direktive o 
rakotvornih in mutagenih snoveh ter 
vključi mejne vrednosti za najmanj 50 
snovi iz direktive o izpostavljenosti 
rakotvornim in mutagenim snovem na 
delovnem mestu, v direktivo pa naj vključi 
tudi snovi, ki škodljivo vplivajo na 
reproduktivni sistem;

Or. en

Predlog spremembe 265
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj vključi vidike 
zdravja in varnosti pri delu kot ključne za 
socialno in trajnostno krepitev enotnega 
trga in vzpostavitev lojalne konkurence na 
enotnem trgu; meni, da bi morala 
Komisija sprejeti nov, velikopotezno 



AM\1220296SL.docx 141/183 PE662.032v01-00

SL

zastavljen strateški okvir EU za zdravje in 
varnost pri delu, ki bi vključeval 
prizadevanja za popolno preprečitev smrti, 
povezanih z delom; poziva Komisijo, naj 
še naprej določa zavezujoče mejne 
vrednosti za poklicno izpostavljenost 
rakotvornim snovem pri delu;

Or. en

Predlog spremembe 266
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja ključno vlogo evropskih 
oskrbovalcev, predvsem med pandemijo; 
poziva Komisijo, naj sprejme evropsko 
strategijo za oskrbovalce, da bi zagotovila 
pošteno in pravično mobilnost delovne sile 
v tem sektorju, in naj izboljša njihove 
delovne pogoje; 

Or. fr

Predlog spremembe 267
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. priznava napredek držav članic pri 
zaščiti sezonskih delavcev; zavrača 
kampanjo lažnih novic in dezinformiranja 
o delavcih na kmetijah; poudarja, da 
Evropska unija in njene države članice 
spoštujejo pravice delavcev na kmetijah;

Or. es
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Predlog spremembe 268
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva države članice, ki še niso 
ratificirale in začele izvajati konvencije št. 
189 Mednarodne organizacije dela o 
delavcih v gospodinjstvu, naj jo 
nemudoma ratificirajo in začnejo izvajati; 
poziva države članice, naj vzpostavijo 
zakonske okvire, ki bodo omogočili 
zakonito zaposlovanje delavcev v 
gospodinjstvu in negovalcev;

Or. en

Predlog spremembe 269
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poudarja, da je zaprtje mej 
negativno vplivalo na gospodarstvo in 
vsakdanje življenje prebivalcev v 
čezmejnih regijah in da je več držav članic 
uvedlo posebne izjeme in prilagodilo 
predpise za te regije; zato poziva države 
članice, naj posebno pozornost namenijo 
posebnostim čezmejnih regij, kjer je 
vsakdanji čezmejni prevoz na delo nekaj 
običajnega, in vztraja, da je treba na teh 
območjih sodelovati na lokalni in 
regionalni ravni, skupaj uvesti 
zdravstvene mehanizme za usklajevanje in 
izmenjavo informacij v realnem času ter 
uvesti tako imenovane zelene steze za 
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ključne delavce;

Or. en

Predlog spremembe 270
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in organ ELA, naj 
preiščeta več primerov zavrnjenega 
dostopa do trga dela, pa tudi zlorabe in 
diskriminacijo, ki so povezane z delovnimi 
pogoji, temeljijo na državljanstvu in so 
med krizo zaradi covida-19 postale 
izjemno vidne;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 271
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in organ ELA, naj 
preiščeta več primerov zavrnjenega 
dostopa do trga dela, pa tudi zlorabe in 
diskriminacijo, ki so povezane z delovnimi 
pogoji, temeljijo na državljanstvu in so 
med krizo zaradi covida-19 postale 
izjemno vidne;

10. poziva Komisijo in organ ELA, naj 
preiščeta primere zavrnjenega dostopa do 
trga dela, pa tudi zlorabe in diskriminacijo, 
ki so povezane z delovnimi pogoji, 
temeljijo na državljanstvu in so med krizo 
zaradi covida-19 postale izjemno vidne; 
poziva organ ELA, naj zagotovi, da imajo 
socialni partnerji na voljo dostopne, 
pregledne in nediskriminatorne postopke 
za predložitev primerov organu ter 
zagotovila za učinkovito nadaljnje 
ukrepanje v zvezi z njimi v skladu s pravili 
o čezmejnih inšpekcijskih pregledih iz 
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temeljne Uredbe (EU) 2019/1149;

Or. en

Predlog spremembe 272
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in organ ELA, naj 
preiščeta več primerov zavrnjenega 
dostopa do trga dela, pa tudi zlorabe in 
diskriminacijo, ki so povezane z delovnimi 
pogoji, temeljijo na državljanstvu in so 
med krizo zaradi covida-19 postale 
izjemno vidne;

10. poziva Komisijo in organ ELA, naj 
preiščeta več primerov zavrnjenega 
dostopa do trga dela, pa tudi zlorabe in 
diskriminacijo, ki so povezane z delovnimi 
pogoji, temeljijo na državljanstvu države 
članice in so med krizo zaradi covida-19 
postale izjemno vidne;

Or. hu

Predlog spremembe 273
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in organ ELA, naj 
preiščeta več primerov zavrnjenega 
dostopa do trga dela, pa tudi zlorabe in 
diskriminacijo, ki so povezane z delovnimi 
pogoji, temeljijo na državljanstvu in so 
med krizo zaradi covida-19 postale 
izjemno vidne;

10. poziva Komisijo in organ ELA, naj 
preiščeta več primerov zavrnjenega 
dostopa do trga dela, pa tudi zlorabe in 
diskriminacijo, ki so povezane z delovnimi 
pogoji, temeljijo na državljanstvu in so 
med krizo zaradi covida-19 postale 
izjemno vidne; poziva organ ELA, naj 
zagotovi, da imajo socialni partnerji na 
voljo dostopne, pregledne in 
nediskriminatorne postopke za predložitev 
primerov organu ter zagotovila za 
učinkovito nadaljnje ukrepanje v zvezi z 
njimi v skladu s pravili o čezmejnih 
inšpekcijskih pregledih iz temeljne Uredbe 
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(EU) 2019/1149;

Or. en

Predlog spremembe 274
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in organ ELA, naj 
preiščeta več primerov zavrnjenega 
dostopa do trga dela, pa tudi zlorabe in 
diskriminacijo, ki so povezane z delovnimi 
pogoji, temeljijo na državljanstvu in so 
med krizo zaradi covida-19 postale 
izjemno vidne;

10. poziva Komisijo in organ ELA, naj 
preiščeta več primerov zavrnjenega 
dostopa do trga dela, pa tudi zlorabe in 
diskriminacijo, ki so povezane z delovnimi 
pogoji, temeljijo na državljanstvu in so 
med krizo zaradi covida-19 postale 
izjemno vidne; poziva organ ELA, naj 
zagotovi, da imajo socialni partnerji na 
voljo dostopne, pregledne in 
nediskriminatorne postopke za predložitev 
primerov organu ter za učinkovito 
nadaljnje ukrepanje v zvezi z njimi v 
skladu z Uredbo (EU) 2019/1149;

Or. en

Predlog spremembe 275
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj izvajajo 
vsa priporočila Komisije o sprejetju, 
uskladitvi in odpravi ukrepov, povezanih s 
pandemijo covida-19;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 276
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj izvajajo 
vsa priporočila Komisije o sprejetju, 
uskladitvi in odpravi ukrepov, povezanih s 
pandemijo covida-19;

11. poziva države članice, naj poenotijo 
metode poročanja o nadzoru bolezni, 
zagotovijo izčrpne podatke Evropskemu 
centru za preprečevanje in obvladovanje 
bolezni (ECDC) ter mu zagotovijo 
pooblastila in vire, s katerimi bo lahko 
interpretiral in razložil zbrane podatke ter 
oblikoval celovit in znanstveno utemeljen 
odziv na zdravstvene krize;

Or. en

Predlog spremembe 277
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj izvajajo 
vsa priporočila Komisije o sprejetju, 
uskladitvi in odpravi ukrepov, povezanih s 
pandemijo covida-19;

11. poziva države članice, naj izvajajo 
vsa priporočila Komisije o sprejetju, 
uskladitvi in odpravi ukrepov, povezanih s 
pandemijo covida-19; poudarja, da bi 
morala biti vodilna načela vseh ukrepov, 
sprejetih v zvezi s krizo in potjo do 
okrevanja, zdravje in varnost vseh 
delavcev ter spoštovanje temeljnih pravic, 
vključno z enako obravnavo lokalnih in 
mobilnih delavcev ter delavcev migrantov, 
hkrati pa bi bilo treba priznati posebej 
ranljiv položaj obmejnih, napotenih, 
sezonskih, čezmejnih in drugih mobilnih 
delavcev v luči pandemije covida-19 in 
njenih posledic;
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Or. en

Predlog spremembe 278
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj izvajajo 
vsa priporočila Komisije o sprejetju, 
uskladitvi in odpravi ukrepov, povezanih s 
pandemijo covida-19;

11. poziva države članice, naj izvajajo 
vsa priporočila Komisije o sprejetju, 
uskladitvi in odpravi ukrepov, povezanih s 
pandemijo covida-19; opozarja na ustavno 
pravico držav članic, da v okviru svojih 
nacionalnih demokratičnih zakonodajnih 
postopkov presežejo minimalne ravni, 
določene v direktivah Evropske unije, da 
bi izpolnile cilje politik, kot sta 
zagotavljanje kakovostnih javnih storitev 
in visoka raven varstva delavcev, 
potrošnikov in okolja;

Or. en

Predlog spremembe 279
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je popolna ali delna 
zapora mej, ki so jo uvedle države članice 
med pandemijo covida-19, močno 
prizadela prosto gibanje; obžaluje dejstvo, 
da so nagla in neusklajena nenadna 
zapora mej ter sprejeti spremljevalni 
ukrepi ljudem v tranzitu onemogočili 
nadaljevanje poti in močno prizadeli ljudi, 
ki živijo v obmejnih regijah, saj omejujejo 
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njihovo možnost prehajanja meje zaradi 
dela ali zagotavljanja in prejemanja 
storitev ter za obiskovanje prijateljev ali 
družinskih članov; poudarja, da je zapora 
notranjih in zunanjih mej škodljivo 
vplivala na mednarodno poslovanje, 
znanost in turizem; poudarja, da bi si 
morale države članice namesto uvedbe 
mejnega nadzora prizadevati za sprejetje 
potrebnih ukrepov, s katerimi bi ljudem 
omogočile prehajanje meje, hkrati pa 
zagotavljale največjo možno varnost in 
varovanje zdravja;

Or. en

Predlog spremembe 280
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. je seznanjen z osamljenimi primeri 
resnih kršitev delavske zakonodaje na 
nekaterih kmetijskih gospodarstvih in 
poziva k zglednemu posredovanju v bran 
pravicam delavcem;

Or. es

Predlog spremembe 281
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva, naj se vzpostavi enoten 
protokol za prosto gibanje v zdravstvenih 
krizah in drugih kriznih razmerah;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 282
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva, naj se vzpostavi enoten 
protokol za prosto gibanje v zdravstvenih 
krizah in drugih kriznih razmerah;

12. poziva, naj se vzpostavi enoten 
protokol za prosto gibanje v zdravstvenih 
krizah in drugih kriznih razmerah, ki v 
središče postavlja varnost, socialno 
varstvo in delovne pogoje delavcev; poziva 
države članice, naj prepovejo uporabo 
prekarnih pogodb in v primeru velikega 
tveganja za javno zdravje prepovejo 
sklepanje pogodb s podizvajalci, da bi se 
čimbolj zmanjšalo število delavcev na 
delovnem mestu in da bi delodajalci 
prevzeli neposredno odgovornost za svoje 
delavce;

Or. en

Predlog spremembe 283
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva, naj se vzpostavi enoten 
protokol za prosto gibanje v zdravstvenih 
krizah in drugih kriznih razmerah;

12. poziva Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z državami članicami, 
lokalnimi organi in organom ELA 
vzpostavi enoten protokol za prosto gibanje 
v zdravstvenih krizah in drugih kriznih 
razmerah;

Or. fr
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Predlog spremembe 284
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva, naj se vzpostavi enoten 
protokol za prosto gibanje v zdravstvenih 
krizah in drugih kriznih razmerah;

12. poziva, naj se z rednim 
zakonodajnim postopkom vzpostavi 
enoten protokol za prosto gibanje v 
zdravstvenih krizah in drugih kriznih 
razmerah ter natančno preuči vloga 
organa ELA v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 285
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva, naj se vzpostavi enoten 
protokol za prosto gibanje v zdravstvenih 
krizah in drugih kriznih razmerah;

12. poziva, naj se vzpostavi enoten 
protokol za prosto gibanje v zdravstvenih 
krizah in drugih kriznih razmerah z 
ustrezno vključitvijo organa ELA v ta 
postopek;

Or. en

Predlog spremembe 286
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva, naj se vzpostavi enoten 12. poziva, naj se vzpostavi enoten, 
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protokol za prosto gibanje v zdravstvenih 
krizah in drugih kriznih razmerah;

znanstveno utemeljen protokol na ravni 
EU za prosto gibanje v zdravstvenih krizah 
in drugih kriznih razmerah;

Or. en

Predlog spremembe 287
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo in države članice, 
naj priznajo strateško vlogo zdravstvenih 
delavcev in negovalcev ter zagotovijo 
njihovo neprekinjeno mobilnost, da bi 
zadostili potrebam različnih držav članic 
in regij glede na demografske izzive in 
morebitne prihodnje pandemije ali 
zdravstvene izzive;

Or. en

Predlog spremembe 288
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva države članice, naj z 
uporabo zemljevidov ECDC uskladijo 
omejitve potovanj, obdobja karantene in 
zahteve glede testiranja znotraj 
schengenskega območja ter vzpostavijo 
enoten, znanstveno podprt protokol na 
ravni EU za prosto gibanje v zdravstvenih 
krizah in drugih kriznih razmerah;

Or. en
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Predlog spremembe 289
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba za 
opravljanje storitev še naprej uporabljati 
orodja za usklajevanje in vzajemno 
priznavanje ter da je treba priznavati 
poklicne kvalifikacije v vsej Uniji, da bi 
preprečili birokracijo ter olajšali trgovino 
in prevoz;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 290
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba za opravljanje 
storitev še naprej uporabljati orodja za 
usklajevanje in vzajemno priznavanje ter 
da je treba priznavati poklicne kvalifikacije 
v vsej Uniji, da bi preprečili birokracijo 
ter olajšali trgovino in prevoz;

13. poudarja, da je treba za opravljanje 
storitev še naprej uporabljati orodja za 
usklajevanje in vzajemno priznavanje ter 
da je treba priznavati poklicne kvalifikacije 
v vsej Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 291
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba za opravljanje 
storitev še naprej uporabljati orodja za 
usklajevanje in vzajemno priznavanje ter 
da je treba priznavati poklicne 
kvalifikacije v vsej Uniji, da bi preprečili 
birokracijo ter olajšali trgovino in prevoz;

13. poudarja, da je treba priznavati 
poklicne kvalifikacije v vsej Uniji, pri 
čemer je treba spoštovati temeljno načelo 
enake obravnave, obenem pa priznava 
potrebo po regulaciji v splošnem interesu, 
da se zagotovita kakovost storitev in 
varstvo delavcev, potrošnikov in okolja;

Or. en

Predlog spremembe 292
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba za opravljanje 
storitev še naprej uporabljati orodja za 
usklajevanje in vzajemno priznavanje ter 
da je treba priznavati poklicne kvalifikacije 
v vsej Uniji, da bi preprečili birokracijo 
ter olajšali trgovino in prevoz;

13. poudarja, da je treba za opravljanje 
storitev še naprej uporabljati orodja za 
vzajemno priznavanje ter da je treba 
priznavati poklicne kvalifikacije v vsej 
Uniji, ob spoštovanju temeljnega načela 
enake obravnave in ustreznem 
spoštovanju varstva delavcev, potrošnikov 
in okolja; priznava poseben status 
reguliranih poklicev na enotnem trgu in 
njihovo vlogo pri varovanju javnega 
interesa;

Or. en

Predlog spremembe 293
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba za opravljanje 13. poudarja, da je treba za opravljanje 
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storitev še naprej uporabljati orodja za 
usklajevanje in vzajemno priznavanje ter 
da je treba priznavati poklicne kvalifikacije 
v vsej Uniji, da bi preprečili birokracijo 
ter olajšali trgovino in prevoz;

storitev še naprej uporabljati orodja za 
usklajevanje in vzajemno priznavanje ter 
da je treba priznavati poklicne kvalifikacije 
v vsej Uniji, ob spoštovanju temeljnega 
načela enake obravnave, obenem pa 
priznava potrebo po regulaciji v splošnem 
interesu, da se zagotovita kakovost storitev 
in varstvo delavcev, potrošnikov in okolja; 
priznava poseben status reguliranih 
poklicev na enotnem trgu in njihovo vlogo 
pri varovanju javnega interesa;

Or. en

Predlog spremembe 294
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba za opravljanje 
storitev še naprej uporabljati orodja za 
usklajevanje in vzajemno priznavanje ter 
da je treba priznavati poklicne kvalifikacije 
v vsej Uniji, da bi preprečili birokracijo ter 
olajšali trgovino in prevoz;

13. poudarja, da je treba za opravljanje 
storitev še naprej uporabljati orodja za 
usklajevanje in vzajemno priznavanje ter 
da je treba priznavati diplome, znanja in 
spretnosti ter poklicne kvalifikacije v vsej 
Uniji, da bi preprečili birokracijo ter 
olajšali trgovino in prevoz; poziva 
Komisijo in države članice, naj spodbujajo 
in okrepijo obstoječe mehanizme za 
priznavanje, kot so portal EU za 
zaposlitveno mobilnost EURES, spletna 
platforma Europass in sistem klasifikacije 
ESCO; zlasti poziva države članice, naj 
vzpostavijo čezmejna partnerstva, da bi 
pomagale mobilnim delavcem v čezmejnih 
regijah;

Or. fr

Predlog spremembe 295
Jordi Cañas
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba za opravljanje 
storitev še naprej uporabljati orodja za 
usklajevanje in vzajemno priznavanje ter 
da je treba priznavati poklicne kvalifikacije 
v vsej Uniji, da bi preprečili birokracijo ter 
olajšali trgovino in prevoz;

13. poudarja, da je treba za opravljanje 
storitev še naprej uporabljati digitalna 
orodja za usklajevanje in vzajemno 
priznavanje ter da je treba priznavati 
poklicne kvalifikacije v vsej Uniji, da bi 
preprečili birokracijo ter olajšali trgovino 
in prevoz; poziva države članice, naj 
omogočijo prosto gibanje invalidov v EU, 
in jih poziva, naj zagotovijo sprejetje 
skupne evropske opredelitve invalidskega 
statusa v skladu s Konvencijo OZN o 
pravicah invalidov in vzajemno 
priznavanje invalidskega statusa med 
državami članicami, zlasti z uveljavitvijo 
evropske kartice ugodnosti za invalide;

Or. en

Predlog spremembe 296
Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba za opravljanje 
storitev še naprej uporabljati orodja za 
usklajevanje in vzajemno priznavanje ter 
da je treba priznavati poklicne kvalifikacije 
v vsej Uniji, da bi preprečili birokracijo ter 
olajšali trgovino in prevoz;

13. poudarja, da je treba za opravljanje 
storitev še naprej uporabljati orodja za 
usklajevanje in vzajemno priznavanje ter 
da je treba priznavati poklicne kvalifikacije 
v vsej Uniji, da bi preprečili birokracijo ter 
olajšali trgovino in prevoz, ne da bi se 
znižali izobraževalni standardi in 
mehanizmi potrjevanja v državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 297
Abir Al-Sahlani, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Radka Maxová, Samira 
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Rafaela

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba za opravljanje 
storitev še naprej uporabljati orodja za 
usklajevanje in vzajemno priznavanje ter 
da je treba priznavati poklicne kvalifikacije 
v vsej Uniji, da bi preprečili birokracijo ter 
olajšali trgovino in prevoz;

13. poudarja, da je treba za opravljanje 
storitev še naprej uporabljati orodja za 
usklajevanje in vzajemno priznavanje ter 
da je treba priznavati poklicne kvalifikacije 
v vsej Uniji, da bi preprečili birokracijo ter 
olajšali trgovino in prevoz; poziva k 
celovitemu izvajanju direktive o storitvah 
in direktive o poklicnih kvalifikacijah, da 
se olajša prosti pretok delavcev, obenem 
pa zmanjša obseg reguliranih poklicnih 
standardov;

Or. en

Predlog spremembe 298
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos), Gheorghe Falcă

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. ugotavlja, da se povečuje število 
napotenih delavcev iz tretjih držav v EU, 
pri čemer je zlasti zaskrbljujoče 
povečevanje primerov zlorab, izkoriščanja 
in kršitev pravic delavcev v zvezi s to 
posebej ranljivo skupino delavcev; 
opozarja, da se direktiva o napotitvi 
delavcev na delo in direktiva o 
izvrševanju1 uporabljata za napotitve 
državljanov tretjih držav znotraj EU; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo prizadevanja v boju proti 
izkoriščanju tudi v zvezi z napotenimi 
delavci, ki so državljani tretjih držav, 
vključno z bojem proti zlorabam, ki so 
posledica sklepanja pogodb s podizvajalci, 
uporabe agencij za zagotavljanje 
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začasnega dela, agencij za zaposlovanje, 
navideznih družb, navideznih 
samozaposlitev, navideznih napotitev in 
neprijavljenega dela; v zvezi s tem 
poudarja pomen sodelovanja organa ELA 
z organi držav članic v boju proti 
izkoriščanju državljanov tretjih držav;
_____________________________
1 Direktiva 2014/67/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 
izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi 
delavcev na delo v okviru opravljanja 
storitev in spremembi Uredbe (EU) 
št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju 
prek informacijskega sistema za notranji 
trg (uredba IMI) (UL L 159, 28.5.2014, 
str. 11).

Or. en

Predlog spremembe 299
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. meni, da nacionalne določbe, 
prakse in predpisi o dostopu do posebnih 
poklicev in njihovem opravljanju ter 
dostopu do storitev in njihovem 
opravljanju zaradi javnega interesa in 
varstva delavcev in/ali potrošnikov ne 
ovirajo poglabljanja enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 300
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová
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Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva države članice, naj 
mobilnim delavcem zagotovijo dostop do 
usposabljanja in prekvalificiranja, da bi 
se odzvale na pomanjkanje delovne sile v 
nekaterih sektorjih in podprle digitalni 
prehod in prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo;

Or. fr

Predlog spremembe 301
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj razširi število 
poklicev, za katere velja evropska 
poklicna izkaznica, zlasti za poklice, 
povezane z znanostjo in inženirstvom;

Or. en

Predlog spremembe 302
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poudarja, da je treba izboljšati 
primerljivost ravni poklicnih kvalifikacij, 
da bi okrepili enotnost dokazil o 
formalnih kvalifikacijah po vsej Uniji;

Or. en



AM\1220296SL.docx 159/183 PE662.032v01-00

SL

Predlog spremembe 303
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. opozarja na ustavno pravico držav 
članic, da presežejo minimalne ravni, 
določene v direktivah Evropske unije, če s 
tem ne ustvarijo nepotrebnih in 
nesorazmernih ovir;

Or. en

Predlog spremembe 304
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Predlog resolucije
Odstavek 13 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13c. meni, da bi morala Komisija 
upoštevati tudi druga orodja, ki še niso 
bila razvita, kot so skupna načela 
usposabljanja, uvedena z Direktivo 
2013/55/EU, saj lahko pomagajo 
standardizirati študije in akademsko 
usposabljanje ter tako olajšajo mobilnost 
delavcev v Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 305
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Predlog resolucije
Odstavek 13 d (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13d. meni, da je treba regulirane 
poklice, povezane z znanstvenimi 
dejavnostmi, zlasti inženirske poklice, za 
katere je značilno enako posrednješolsko 
izobraževanje in usposabljanje, saj 
opredeljujejo posebno poznavanje 
področjih dejavnosti, v vseh državah 
članicah poimenovati enako;

Or. en

Predlog spremembe 306
Cindy Franssen, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Lukas Furlas (Loukas 
Fourlas)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je seznanjen z uspešnimi 
dvostranskimi sporazumi, ki so jih sklenile 
države članice, da bi zagotovile 
uveljavljanje pravic do socialne varnosti, 
zlasti za čezmejne delavce, in poziva EU, 
naj si prizadeva za izvrševanje socialnih 
pravic čezmejnih, sezonskih in napotenih 
delavcev v primeru zdravstvene krize in 
drugih izrednih razmer;

14. je seznanjen z uspešnimi 
dvostranskimi sporazumi, ki so jih sklenile 
države članice, da bi zagotovile 
uveljavljanje pravic do socialne varnosti za 
vse delavce, kot je določeno v priporočilu 
Sveta o dostopu delavcev in 
samozaposlenih oseb do socialnega 
varstva, in poziva EU, naj si prizadeva za 
izvrševanje socialnih pravic čezmejnih, 
sezonskih in napotenih delavcev v primeru 
zdravstvene krize in drugih izrednih 
razmer;

Or. en

Predlog spremembe 307
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je seznanjen z uspešnimi 
dvostranskimi sporazumi, ki so jih sklenile 
države članice, da bi zagotovile 
uveljavljanje pravic do socialne varnosti, 
zlasti za čezmejne delavce, in poziva EU, 
naj si prizadeva za izvrševanje socialnih 
pravic čezmejnih, sezonskih in napotenih 
delavcev v primeru zdravstvene krize in 
drugih izrednih razmer;

14. daje prednost usklajenemu 
ukrepanju EU, vendar priznava in 
pozdravlja uspešne dvostranske 
sporazume, ki so jih sklenile države 
članice, da bi zagotovile uveljavljanje 
pravic do socialne varnosti, zlasti za 
čezmejne delavce, in poziva EU, naj si 
prizadeva za izvrševanje socialnih pravic 
čezmejnih, sezonskih in napotenih 
delavcev v primeru zdravstvene krize in 
drugih izrednih razmer;

Or. en

Predlog spremembe 308
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je seznanjen z uspešnimi 
dvostranskimi sporazumi, ki so jih sklenile 
države članice, da bi zagotovile 
uveljavljanje pravic do socialne varnosti, 
zlasti za čezmejne delavce, in poziva EU, 
naj si prizadeva za izvrševanje socialnih 
pravic čezmejnih, sezonskih in napotenih 
delavcev v primeru zdravstvene krize in 
drugih izrednih razmer;

14. je seznanjen z uspešnimi 
dvostranskimi sporazumi, ki so jih sklenile 
države članice, da bi zagotovile 
uveljavljanje pravic do socialne varnosti, 
zlasti za čezmejne in sezonske delavce, in 
poziva EU, naj si prizadeva za izvrševanje 
socialnih pravic mobilnih delavcev v 
primeru zdravstvene krize in drugih 
kriznih situacij;

Or. en

Predlog spremembe 309
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je seznanjen z uspešnimi 
dvostranskimi sporazumi, ki so jih sklenile 
države članice, da bi zagotovile 
uveljavljanje pravic do socialne varnosti, 
zlasti za čezmejne delavce, in poziva EU, 
naj si prizadeva za izvrševanje socialnih 
pravic čezmejnih, sezonskih in napotenih 
delavcev v primeru zdravstvene krize in 
drugih izrednih razmer;

14. je seznanjen z uspešnimi 
dvostranskimi sporazumi, ki so jih sklenile 
države članice, da bi zagotovile 
uveljavljanje pravic do socialne varnosti, 
zlasti za čezmejne delavce, in poziva EU, 
naj pripravi smernice za izvrševanje 
socialnih pravic čezmejnih, sezonskih in 
napotenih delavcev v primeru zdravstvene 
krize in drugih izrednih razmer;

Or. hu

Predlog spremembe 310
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je seznanjen z uspešnimi 
dvostranskimi sporazumi, ki so jih sklenile 
države članice, da bi zagotovile 
uveljavljanje pravic do socialne varnosti, 
zlasti za čezmejne delavce, in poziva EU, 
naj si prizadeva za izvrševanje socialnih 
pravic čezmejnih, sezonskih in napotenih 
delavcev v primeru zdravstvene krize in 
drugih izrednih razmer;

14. je seznanjen z uspešnimi 
dvostranskimi sporazumi, ki so jih sklenile 
države članice, da bi zagotovile 
uveljavljanje pravic do socialne varnosti, 
zlasti za obmejne in čezmejne delavce, in 
poziva EU, naj si prizadeva za izvrševanje 
socialnih pravic čezmejnih, sezonskih in 
napotenih delavcev v primeru zdravstvene 
krize in drugih izrednih razmer;

Or. en

Predlog spremembe 311
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

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

14a. opozarja, da dobri delovni in 
zaposlitveni pogoji pomenijo konkurenčno 
prednost za podjetja pri privabljanju 
kvalificiranih delavcev; poudarja pomen 
naložb podjetij v formalno in neformalno 
usposabljanje ter vseživljenjsko učenje, da 
bi podprli pravičen prehod na digitalno in 
krožno gospodarstvo; poudarja, da so 
podjetja, ki uporabljajo umetno 
inteligenco, robotiko in povezane 
tehnologije, odgovorna za zagotavljanje 
ustreznega prekvalificiranja in 
izpopolnjevanja vseh zadevnih zaposlenih, 
da bi se naučili uporabljati digitalna 
orodja ter delati s sodelujočimi roboti in 
drugimi novimi tehnologijami, s čimer bi 
se prilagodili spreminjajočim se potrebam 
trga dela in ohranili zaposlitev; v zvezi s 
tem poudarja pomen okvirnega 
sporazuma evropskih socialnih partnerjev 
o digitalizaciji; opozarja, da je v 
navedenem sporazumu določeno, da 
morajo delodajalci poskrbeti za 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje 
delavcev, zlasti v zvezi z digitalizacijo 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 312
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. z zaskrbljenostjo opaža težave pri 
ustreznem dostopu do sistemov socialnega 
varstva in njegovo pomanjkanje, zlasti za 
mobilne in čezmejne delavce; poziva 
države članice, naj sprejmejo ukrepe za 
reševanje teh vprašanj, zlasti na podlagi 
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priporočila Sveta z dne 8. novembra 2019 
o dostopu delavcev in samozaposlenih 
oseb do socialne zaščite; poudarja, da je 
treba dostop do socialnega varstva 
zagotoviti vsem delavcev, zlasti v trenutnih 
razmerah;

Or. fr

Predlog spremembe 313
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva države članice, naj 
zagotovijo obveščanje o potrdilih A1 in 
njihovo uporabo s strani delodajalcev 
pred začetkom čezmejne napotitve 
delavca, da bi preprečile socialni damping 
in zagotovile socialno varstvo delavcev;

Or. fr

Predlog spremembe 314
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba v celoti 
digitalizirati postopke v zvezi z 
mobilnostjo delovne sile in opravljanjem 
storitev, vključno s službo za pomoč 
delavcem in delodajalcem, tako digitalno 
kot v uradih v okviru organa ELA;

15. poudarja, da je treba v celoti 
digitalizirati postopke v zvezi z 
mobilnostjo delovne sile in usklajevanjem 
sistemov socialne varnosti, vključno s 
službo za pomoč delavcem in 
delodajalcem;

Or. en
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Predlog spremembe 315
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba v celoti 
digitalizirati postopke v zvezi z 
mobilnostjo delovne sile in opravljanjem 
storitev, vključno s službo za pomoč 
delavcem in delodajalcem, tako digitalno 
kot v uradih v okviru organa ELA;

15. poudarja, da je treba v celoti 
digitalizirati postopke v zvezi z 
mobilnostjo delovne sile, vključno s službo 
„vse na enem mestu“ za pomoč delavcem 
in delodajalcem, tako digitalno kot v uradih 
v okviru organa ELA;

Or. en

Predlog spremembe 316
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba v celoti 
digitalizirati postopke v zvezi z 
mobilnostjo delovne sile in opravljanjem 
storitev, vključno s službo za pomoč 
delavcem in delodajalcem, tako digitalno 
kot v uradih v okviru organa ELA;

15. poudarja, da je treba v celoti 
digitalizirati postopke v zvezi z 
mobilnostjo delovne sile in napotitvijo 
delavcev, da se izboljšata zagotavljanje in 
izmenjava informacij med nacionalnimi 
organi in omogoči učinkovito izvrševanje, 
vključno z vzpostavitvijo službe za pomoč 
delavcem in delodajalcem, tako digitalno 
kot v uradih v okviru organa ELA;

Or. en

Predlog spremembe 317
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidže 
Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba v celoti 
digitalizirati postopke v zvezi z 
mobilnostjo delovne sile in opravljanjem 
storitev, vključno s službo za pomoč 
delavcem in delodajalcem, tako digitalno 
kot v uradih v okviru organa ELA;

15. poudarja, da je treba v celoti 
digitalizirati postopke v zvezi z 
mobilnostjo delovne sile in opravljanjem 
storitev, vključno s službo za pomoč 
delavcem in delodajalcem, tako digitalno 
kot v uradih v okviru organa ELA; poziva 
države članice, naj se v celoti zavežejo, da 
bodo podprle digitalizacijo javnih storitev, 
zlasti institucij socialne varnosti, da bi 
olajšale postopke za mobilnost evropskih 
delavcev, pri tem pa zagotovijo 
prenosljivost pravic in izpolnjevanje 
obveznosti glede prostega gibanja;

Or. fr

Predlog spremembe 318
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Gheorghe Falcă

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj v razumnem 
roku po vsaj dveh letih polne operativnosti 
organa ELA ovrednoti njegov mandat; 
poziva Komisijo, naj v delo in vrednotenje 
organa ELA vključi deležnike s 
poglobljenim poznavanjem različnih 
modelov trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 319
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión
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Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da je treba razviti boljša 
statistična orodja za merjenje neskladij 
med ponudbo znanj in spretnosti in 
povpraševanjem po njih na evropskih 
trgih dela ter za oceno potreb trgov dela 
EU in razlik med njimi;

Or. pl

Predlog spremembe 320
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj predlaga 
zakonodajni okvir za ureditev pogojev za 
delo na daljavo po vsej EU in zagotovitev 
dostojnih delovnih in zaposlitvenih 
pogojev;

Or. en

Predlog spremembe 321
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj v sodelovanju s 
socialnimi partnerji in organom ELA 
oblikujejo posebne sektorske strategije za 
spodbujanje in lajšanje prostovoljne 
mobilnosti delavcev, pa tudi za 
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oblikovanje in izvajanje potrebnih 
podpornih struktur za izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje delavcev, izvajanje 
ustreznih javnih politik in zagotavljanje 
kakovostnih zaposlitvenih možnosti, 
prilagojenih znanjem in spretnostim 
delavcev; izpostavlja dodano vrednost 
vzajemnega priznavanja združljivosti 
znanj in spretnosti ter kvalifikacij, ki ga 
podpirajo obstoječi mehanizmi za 
priznavanje, kot so portal EURES za 
zaposlitveno mobilnost, spletna platforma 
Europass in klasifikacijski sistem ESCO;

Or. en

Predlog spremembe 322
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poudarja, kako pomembna je 
mreža EURES, in opozarja zlasti na 
povezovanje njenih dejavnosti s potrebami 
trga dela, da bi se izpolnile prednostne 
sektorske potrebe ter potrebe po znanjih 
in spretnostih;

Or. pl

Predlog spremembe 323
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos), Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Predlog resolucije
Odstavek 15 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15c. je zaskrbljen, ker imajo zaposleni 
in delodajalci še vedno težave z dostopom 
do informacij v zvezi z mobilnostjo 
delovne sile in storitev; ugotavlja, da so 
informacije o zaposlitvenih pogojih in 
kolektivnih pogodbah, ki so na voljo na 
enotnih uradnih nacionalnih spletnih 
mestih, zelo pogosto pomanjkljive in 
dostopne le v nekaj jezikih; zato poziva 
Komisijo, naj izboljša dostop do 
informacij z oblikovanjem enotne 
predloge za uradna nacionalna spletna 
mesta;

Or. en

Predlog spremembe 324
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 15 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15c. poziva Komisijo in države članice, 
naj v mrežo EURES vključijo tudi nove 
člane in partnerje ter v celoti izvajajo in 
analizirajo sistem za merjenje uspešnosti;

Or. pl

Predlog spremembe 325
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj črtano
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zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno s pregledom Uredbe 
(ES) št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic; poziva države 
članice, naj prilagodijo svoje določbe o 
delavcih v primerih prenosov podjetij;

Or. fr

Predlog spremembe 326
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno s pregledom Uredbe 
(ES) št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic; poziva države 
članice, naj prilagodijo svoje določbe o 
delavcih v primerih prenosov podjetij;

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti z doslednim upoštevanjem Uredbe 
(ES) št. 883/2004; poziva države članice, 
naj prilagodijo svoje določbe o delavcih v 
primerih prenosov podjetij;

Or. hu

Predlog spremembe 327
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno s pregledom Uredbe 
(ES) št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic; poziva države 
članice, naj prilagodijo svoje določbe o 
delavcih v primerih prenosov podjetij;

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo temeljito in dostojno 
usklajevanje socialne varnosti, vključno s 
hitrim dokončanjem potekajočega 
pregleda Uredbe (ES) št. 883/2004, pa tudi 
s krepitvijo prenosljivosti pravic; poziva 
države članice in Komisijo, naj zagotovijo 
zaščito vseh prizadetih delavcev v primerih 
prenosov podjetij; poleg tega poziva 
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Komisijo, naj v zvezi s tem oceni, ali je 
potreben pregled zadevne direktive;

Or. en

Predlog spremembe 328
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno s pregledom Uredbe 
(ES) št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic; poziva države 
članice, naj prilagodijo svoje določbe o 
delavcih v primerih prenosov podjetij;

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo usklajevanje socialne varnosti, 
vključno s pregledom Uredbe (ES) 
št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic; poziva države 
članice, naj zaščitijo pravice in delovne 
pogoje delavcev v primerih prenosov 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 329
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno s pregledom Uredbe 
(ES) št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic; poziva države 
članice, naj prilagodijo svoje določbe o 
delavcih v primerih prenosov podjetij;

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno s pregledom Uredbe 
(ES) št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic; poziva Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo zaščito vse 
prizadetih delavcev v primerih prenosov 
podjetij; poleg tega poziva Komisijo, naj v 
zvezi s tem oceni, ali je potreben pregled 
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zadevne direktive;

Or. en

Predlog spremembe 330
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno s pregledom Uredbe 
(ES) št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic; poziva države 
članice, naj prilagodijo svoje določbe o 
delavcih v primerih prenosov podjetij;

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno s pregledom Uredbe 
(ES) št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic; poziva države 
članice, naj uskladijo svoje določbe o 
delavcih v primerih prenosov podjetij;

Or. pl

Predlog spremembe 331
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno s pregledom Uredbe 
(ES) št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic; poziva države 
članice, naj prilagodijo svoje določbe o 
delavcih v primerih prenosov podjetij;

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno s pregledom Uredbe 
(ES) št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic, pri čemer naj 
posebno pozornost namenijo 
prenosljivosti socialnovarstvenih 
prejemkov invalidov; poziva države 
članice, naj prilagodijo svoje določbe o 
delavcih v primerih prenosov podjetij;

Or. en
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Predlog spremembe 332
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno s pregledom Uredbe 
(ES) št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic; poziva države 
članice, naj prilagodijo svoje določbe o 
delavcih v primerih prenosov podjetij;

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno s hitrim in pravičnim 
dokončanjem potekajočega pregleda 
Uredbe (ES) št. 883/2004, pa tudi s 
krepitvijo prenosljivosti pravic; poziva 
države članice, naj prilagodijo svoje 
določbe o delavcih v primerih prenosov 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 333
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno s pregledom Uredbe 
(ES) št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic; poziva države 
članice, naj prilagodijo svoje določbe o 
delavcih v primerih prenosov podjetij;

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno z dokončanjem in 
hitrim sprejetjem pregleda Uredbe (ES) 
št. 883/2004, da se zagotovijo pogoji 
pravične mobilnosti, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic; poudarja, da bi se z 
digitalizacijo javnih storitev socialne 
varnosti lahko olajšala mobilnost, zlasti za 
MSP, in zagotovilo strogo spoštovanje 
pravil o pravični mobilnosti; poziva 
države članice, naj prilagodijo svoje 
določbe o delavcih v primerih prenosov 
podjetij;

Or. fr



PE662.032v01-00 174/183 AM\1220296SL.docx

SL

Predlog spremembe 334
Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno s pregledom Uredbe 
(ES) št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic; poziva države 
članice, naj prilagodijo svoje določbe o 
delavcih v primerih prenosov podjetij;

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno s pregledom Uredbe 
(ES) št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic; poziva države 
članice, naj prilagodijo svoje določbe o 
delavcih v primerih prenosov podjetij; 
poziva države članice in Komisijo, naj 
zagotovijo zaščito vseh prizadetih delavcev 
v primerih prenosov podjetij; poleg tega 
poziva Komisijo, naj v zvezi s tem oceni 
potrebo po pregledu zadevne direktive;

Or. en

Predlog spremembe 335
Cindy Franssen, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Lukas Furlas (Loukas 
Fourlas)

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno s pregledom Uredbe 
(ES) št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic; poziva države 
članice, naj prilagodijo svoje določbe o 
delavcih v primerih prenosov podjetij;

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno usklajevanje socialne 
varnosti, vključno s pregledom Uredbe 
(ES) št. 883/2004, pa tudi s krepitvijo 
prenosljivosti pravic; poziva države 
članice, naj prilagodijo svoje določbe o 
delavcih v primerih prenosov podjetij; 
poziva države članice, naj delodajalce 
spodbujajo, da pred začetkom čezmejne 
napotitve delavca zagotovijo predhodno 
obvestilo in uporabijo potrdilo A1;

Or. en
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Predlog spremembe 336
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos), Gheorghe Falcă

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da lahko oddajanje 
naročil podizvajalcem, vključno s 
praksami ustanavljanja hčerinskih družb 
ali ustvarjanja podizvajalskih verig, v 
nekaterih primerih privede do socialnega 
dampinga, kršenja pravic socialne 
varnosti in slabega ali nikakršnega 
dostopa do javnih zdravstvenih storitev, 
izogibanja delodajalcev njihovim 
obveznostim in nespoštovanja kolektivnih 
pogodb, s čimer izpostavlja sezonske, 
napotene in druge mobilne delavce 
goljufijam in zlorabi; poziva Komisijo, naj 
zagotovi splošno solidarno odgovornost 
vzdolž celotne podizvajalske verige, da bi 
zaščitila pravice delavcev; poudarja, da bi 
morala takšna pobuda povečati 
preglednost in okrepiti odgovornost 
glavnih izvajalcev v podizvajalskih 
verigah, saj bi omogočila učinkovite 
sankcije, prejetje neporavnanih plačil in 
odškodnine v primeru nespoštovanja 
veljavne delovne zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 337
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da nadaljnje izvrševanje 
pravnega reda Unije o mobilnosti delovne 

črtano
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sile nikakor ne sme povzročati dodatne 
birokracije za MSP ali omejitve na trgu 
dela na podlagi državljanstva, tudi v 
sektorjih, za katere je značilna visoka 
mobilnost;

Or. fr

Predlog spremembe 338
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da nadaljnje izvrševanje 
pravnega reda Unije o mobilnosti delovne 
sile nikakor ne sme povzročati dodatne 
birokracije za MSP ali omejitve na trgu 
dela na podlagi državljanstva, tudi v 
sektorjih, za katere je značilna visoka 
mobilnost;

17. poudarja, da mora nadaljnje 
izvrševanje pravnega reda Unije o 
mobilnosti delovne sile okrepiti načelo 
enake obravnave in varstvo delavcev; 
opozarja, da zakonodaja Unije o prostem 
pretoku delavcev ali storitev nikakor ne 
sme posegati v uveljavljanje temeljnih 
pravic delavcev, priznanih v državah 
članicah in na ravni Unije, vključno s 
pravico do stavke ali do sprejemanja 
drugih ukrepov, kot je predvideno v 
posameznih sistemih odnosov med 
socialnimi partnerji v državah članicah, v 
skladu z nacionalnim pravom in/ali 
prakso, prav tako pa ne sme posegati v 
pravico do pogajanj o kolektivnih 
pogodbah ter sklepanja in izvrševanja 
kolektivnih pogodb ali izvajanja 
kolektivnih ukrepov v skladu z 
nacionalnim pravom in/ali prakso; poziva, 
naj se takšna zaščitna klavzula vključi v 
vso novo zakonodajo EU o mobilnosti 
delavcev in storitev ter naj se vključi 
protokol o socialnem napredku v primeru 
sprememb pogodb EU, da bi zagotovili, da 
imajo v primeru nesporazuma temeljne 
socialne pravice prednost pred 
gospodarskimi svoboščinami;

Or. en
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Predlog spremembe 339
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da nadaljnje izvrševanje 
pravnega reda Unije o mobilnosti delovne 
sile nikakor ne sme povzročati dodatne 
birokracije za MSP ali omejitve na trgu 
dela na podlagi državljanstva, tudi v 
sektorjih, za katere je značilna visoka 
mobilnost;

17. poudarja, da mora nadaljnje 
izvrševanje pravnega reda Unije o 
mobilnosti delovne sile okrepiti načelo 
enake obravnave in varstvo delavcev; 
opozarja, da zakonodaja Unije o prostem 
pretoku delavcev ali storitev nikakor ne 
sme posegati v uveljavljanje temeljnih 
pravic delavcev, priznanih v državah 
članicah in na ravni Unije, vključno s 
pravico do stavke ali do sprejemanja 
drugih ukrepov, kot je predvideno v 
posameznih sistemih odnosov med 
socialnimi partnerji v državah članicah, v 
skladu z nacionalnim pravom in/ali 
prakso, prav tako pa ne sme posegati v 
pravico do pogajanj o kolektivnih 
pogodbah ter sklepanja in izvrševanja 
kolektivnih pogodb ali izvajanja 
kolektivnih ukrepov v skladu z 
nacionalnim pravom in/ali prakso;

Or. en

Predlog spremembe 340
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da nadaljnje izvrševanje 
pravnega reda Unije o mobilnosti delovne 
sile nikakor ne sme povzročati dodatne 

17. poudarja, da nadaljnje izvrševanje 
pravnega reda Unije o mobilnosti delovne 
sile nikakor ne sme oslabiti varstva ali 
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birokracije za MSP ali omejitve na trgu 
dela na podlagi državljanstva, tudi v 
sektorjih, za katere je značilna visoka 
mobilnost;

pravic mobilnih delavcev; želi spomniti, 
da so upravne prakse in ureditev storitev 
upravičene zaradi varstva delavcev, 
potrošnikov in okolja ter zagotavljanja 
enakih konkurenčnih pogojev, pravne 
varnosti in predvidljivosti za podjetnike in 
podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 341
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da nadaljnje izvrševanje 
pravnega reda Unije o mobilnosti delovne 
sile nikakor ne sme povzročati dodatne 
birokracije za MSP ali omejitve na trgu 
dela na podlagi državljanstva, tudi v 
sektorjih, za katere je značilna visoka 
mobilnost;

17. poudarja, da mora nadaljnje 
izvrševanje pravnega reda Unije o 
mobilnosti delovne sile okrepiti načelo 
enake obravnave in varstvo delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 342
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da nadaljnje izvrševanje 
pravnega reda Unije o mobilnosti delovne 
sile nikakor ne sme povzročati dodatne 
birokracije za MSP ali omejitve na trgu 
dela na podlagi državljanstva, tudi v 
sektorjih, za katere je značilna visoka 

17. poudarja, da mora nadaljnje 
izvrševanje pravnega reda Unije o 
mobilnosti delovne sile prispevati k 
okrepitvi načela enakosti obravnave in 
prenosljivosti pravic, ne sme pa povzročati 
dodatne nesorazmerne birokracije za MSP 
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mobilnost; ali neutemeljenih omejitev na trgu dela;

Or. fr

Predlog spremembe 343
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da nadaljnje izvrševanje 
pravnega reda Unije o mobilnosti delovne 
sile nikakor ne sme povzročati dodatne 
birokracije za MSP ali omejitve na trgu 
dela na podlagi državljanstva, tudi v 
sektorjih, za katere je značilna visoka 
mobilnost;

17. poudarja, da nadaljnje izvrševanje 
pravnega reda Unije o mobilnosti delovne 
sile nikakor ne sme povzročati dodatne 
birokracije za MMSP in samozaposlene 
osebe ali omejitve na trgu dela na podlagi 
državljanstva, tudi v sektorjih, za katere je 
značilna visoka mobilnost;

Or. en

Predlog spremembe 344
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da nadaljnje izvrševanje 
pravnega reda Unije o mobilnosti delovne 
sile nikakor ne sme povzročati dodatne 
birokracije za MSP ali omejitve na trgu 
dela na podlagi državljanstva, tudi v 
sektorjih, za katere je značilna visoka 
mobilnost;

17. poudarja, da nadaljnje izvrševanje 
pravnega reda Unije o mobilnosti delovne 
sile nikakor ne sme povzročati dodatne 
birokracije za MSP ali omejitve na trgu 
dela na podlagi državljanstva države 
članice, tudi v sektorjih, za katere je 
značilna visoka mobilnost;

Or. hu

Predlog spremembe 345
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
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Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. opozarja, da bi predlog Komisije o 
pregledu postopka uradnega obveščanja v 
zvezi s storitvami po nepotrebnem oviral 
zmožnosti držav članic in lokalnih 
organov ter spodkopal zakonodajno 
pristojnost držav članic na področju 
storitev; zato poziva Komisijo, naj svoj 
predlog umakne;

Or. en

Predlog spremembe 346
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos 
Arvanitis), Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. meni, da morajo po krizi zaradi 
pandemije covida-19 vse zadevne politike 
EU, vključno s tistimi, ki so namenjene 
krepitvi prostega pretoka delavcev in 
storitev, dati prednost oživitvi 
kakovostnega zaposlovanja po vsej Uniji, 
da se podpre enakopraven in trajnostni 
razvoj vseh regij EU;

Or. en

Predlog spremembe 347
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. poziva Komisijo, naj preuči vrzeli v 
varstvu in razmisli, ali bi bil potreben 
pregled Direktive 2008/104/ES o delu prek 
agencij za zagotavljanje začasnega dela, 
da bi se zagotovili dostojni delovni in 
zaposlitveni pogoji za delavce, zaposlene 
pri teh agencijah;

Or. en

Predlog spremembe 348
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. opozarja, da je Parlament 
21. oktobra 2019 pozval Komisijo, naj 
umakne predlog o uvedbi evropske 
storitvene e-izkaznice; ponovno jo poziva, 
naj ta predlog umakne;

Or. en

Predlog spremembe 349
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Gabriele Bischoff, 
Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius

Predlog resolucije
Odstavek 17 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17c. poudarja, da se invalidni delavci še 
naprej srečujejo s številnimi ovirami, ki 
jim otežujejo ali preprečujejo, da bi v 
celoti izkoristili možnosti, ki jih omogoča 
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prosti pretok storitev; poziva države 
članice, naj začnejo nemudoma izvajati 
evropski akt o dostopnosti, da bi dejansko 
odpravile ovire za invalidne delavce ter 
jim zagotovile dostopne storitve in 
ustrezne pogoje opravljanja storitev; 
poudarja, da je izjemno pomembno 
uresničiti popolnoma dostopen enotni trg, 
na katerem bo zagotovljena enaka 
obravnava ter gospodarska in socialna 
vključenost invalidnih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 350
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17c. poziva države članice, naj pravilno 
in pravočasno izvajajo in spremljajo 
spremenjeno direktivo o napotitvi 
delavcev na delo ter jih tako med 
napotitvijo v okviru svobode opravljanja 
storitev zaščitijo, in sicer z določitvijo 
obveznih predpisov o delovnih pogojih ter 
varovanju zdravja in varnosti delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 351
Sara Matthieu
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17d. poudarja, da prosti pretok storitev 
nikakor ne sme posegati v uveljavljanje 
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temeljnih pravic, priznanih v državah 
članicah in na ravni Unije, vključno s 
pravico do stavke ali do sprejemanja 
drugih ukrepov, kot je predvideno v 
posameznih sistemih odnosov med 
socialnimi partnerji v državah članicah, v 
skladu z nacionalnim pravom in/ali 
prakso, prav tako pa ne sme posegati v 
pravico do pogajanj o kolektivnih 
pogodbah ter sklepanja in izvrševanja 
kolektivnih pogodb ali izvajanja 
kolektivnih ukrepov v skladu z 
nacionalnim pravom in/ali prakso; 
poudarja, da je kakovostna zakonodaja in 
njeno dejansko izvajanje dolgoročna 
naložba;

Or. en


