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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve predlaga Odboru za proračun kot pristojnemu 
odboru naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju evropskega stebra 
socialnih pravic,

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker nekateri ključnih ciljev 
Komisije vključujejo pomoč pri boju proti 
revščini otrok, podporo mladim, s tem da 
se jim zagotavljajo izobraževanje in 
možnosti za razvoj, ter večje vključevanje 
žensk na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog resolucije
Odstavka 3 a (novo) in 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. opozarja, da bi moral prihodnji 
proračun EU prispevati k upoštevanju 
vprašanj glede podnebja in biotske 
raznovrstnosti, tudi če bo to preseglo 
predvidene deleže namenske porabe, in 
sicer prek vključevanja podnebnih in 
okoljskih ciljev v odločanje v zvezi z vsemi 
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politikami in programi v celotnem ciklu 
politike in ob prizadevanju za uresničitev 
cilja pravičnega prehoda, pri katerem ne 
bo nihče zapostavljen;
3b. pozdravlja tudi ustvarjanje 
delovnih mest, ki bi jih lahko zagotovil 
evropski zeleni dogovor, in je odločen, da 
bo zagotovil dostojne delovne pogoje za 
vse; zato je prepričan, da morajo evropski 
zeleni dogovor spremljati posegi, zlasti za 
varstvo delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. poudarja, da prehodni skladi ne bi 
smeli kriti le premestitev delavcev v 
sektorjih premoga in drugih fosilnih 
goriv, ampak bi morali tudi upoštevati vse 
potencialno prizadete sektorje, vključno z 
jeklarstvom;

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi tveganja nove 
finančne krize, pred katero zaradi čedalje 
večjega svetovnega javnega in zasebnega 
dolga (322 % svetovnega BDP) svarijo 
mednarodne finančne institucije; je 
zaskrbljen zaradi morebitnih socialnih in 
političnih posledic takšne krize, ki naj bi 
bila po napovedih Mednarodnega 
denarnega sklada desetkrat hujša kot po 

4. je zaskrbljen zaradi tveganja nove 
finančne krize, pred katero zaradi čedalje 
večjega svetovnega javnega in zasebnega 
dolga (322 % svetovnega BDP) svarijo 
mednarodne finančne institucije; je 
zaskrbljen zaradi morebitnih socialnih in 
političnih posledic takšne krize, ki naj bi 
bila po napovedih Mednarodnega 
denarnega sklada desetkrat hujša kot po 
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letu 2008, če EU ne bo dobila novih orodij 
za varstvo socialne kohezije;

letu 2008, če EU ne bo dobila novih orodij 
za varstvo socialne kohezije, ohranila 
delovnih mest in preprečila množičnega 
odpuščanja;

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog resolucije
Naslov oddelka, odstavki 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

...in naj se državljane EU obvaruje pred 
naslednjo finančno krizo

...ter zagotovi in doseže popolna socialna, 
gospodarska in teritorialna kohezija
4a. opozarja, da so trajnostna in 
vključujoča rast, ciljno usmerjene naložbe 
in fiskalna politika ključne za ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest in večjo 
blaginjo za vse;
4b. zato poudarja, da mora zeleni 
dogovor voditi v socialni napredek, 
izboljšati dobrobit vseh ter zmanjšati 
socialne neenakosti, ekonomska 
neravnotežja med državami članicami in 
razlike med spoloma in generacijami; 
meni, da pravičen prehod ne bi smel 
zapostavljati nikogar in nobenega kraja 
ter bi moral odpraviti socialne in 
ekonomske neenakosti; ponavlja, da je 
treba ob prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo in trajnostno družbo  izvajati 
evropski steber socialnih pravic;
4c. zato se zavzema za ambiciozen 
proračun za leto 2021, da bi nadalje 
izvajali evropski steber socialnih pravic na 
podlagi trajnostne rasti visoko 
konkurenčnega socialnega tržnega 
gospodarstva in dosegli polno zaposlenost 
in socialni napredek, spodbujali enakost 
za vse in medgeneracijsko solidarnost ter 
zaščitili otrokove pravice v skladu s 
Pogodbo o Evropski uniji; zlasti poudarja, 
kako pomembno je ustrezno financiranje 
za podporo ukrepom za spodbujanje 



PE647.119v01-00 6/10 PA\1198564SL.docx

SL

enakosti in enakega dostopa do trga dela 
za moške in ženske; opozarja tudi, da so 
pomembni ustrezno financiranje in drugi 
instrumenti, ki spodbujajo podpiranje 
protidiskriminacijske zakonodaje in 
politik ter njihovo izvajanje;
4d. poudarja, da je treba za izvajanje 
zgoraj navedenega  ustrezno financirati 
socialne politike in okrepiti obstoječe 
instrumente, ki prispevajo k tem ciljem, 
zlasti Evropski socialni sklad+ (vključno s 
Pobudo za zaposlovanje mladih), Sklad za 
evropsko pomoč najbolj ogroženim, 
program za zaposlovanje in socialne 
inovacije in Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji; 
4e. poudarja, da je treba s 
strukturnimi skladi in naložbami 
učinkoviteje spodbujati vključujočo rast, 
zmanjševanje neenakosti in pospeševanje 
socialne konvergence, ki bi bila 
usmerjena navzgor;
4f. svari, da bi lahko zmanjšanje 
sredstev na teh področjih oviralo uspešno 
izvajanje teh politik in doseganje njihovih 
ciljev; zato vztraja, da jih je treba v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
ohraniti in še naprej izvajati predvsem 
prek dodeljevanja nepovratnih sredstev;
4g. opozarja, da bi bilo treba s temi 
sredstvi ustvariti sinergije, ki bi prispevale 
k zmanjševanju socialnih razlik in 
neenakosti, in zagotoviti, da pri tem nihče 
ne bo zapostavljen;
4h. poudarja, da je poleg tega treba 
zagotoviti nemoten prehod med sedanjim 
obdobjem financiranja in novim 
večletnim finančnim okvirom, zlasti med 
sedanjimi ESS, pobudo za zaposlovanje 
mladih, Skladom za evropsko pomoč 
najbolj ogroženim in EaSI ter novim 
ESS+;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Predlog resolucije
Odstavek 4 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4i. poziva k zadostnemu financiranju 
za podporo naložbam v stanovanja, da bi 
učinkovito odpravili vse večje težave 
zaradi pomanjkanja cenovno dostopnih 
stanovanj, slabih stanovanjskih razmer, 
izključenostjo s stanovanjskega trga in 
brezdomstvom;

Or. en

Predlog spremembe 8
Predlog resolucije
Odstavek 4 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4j. opozarja, da je pomembno 
zagotoviti, da nihče ne bo zapostavljen; 
zato se zavzema za proračun EU, ki bo 
spodbujal enakost v vseh življenjskih 
obdobjih – od začetka do konca življenja 
ljudi; v ta namen poziva k uvedbi 
programa za podporo državam članicam, 
ki želijo vzpostaviti ali okrepiti javno in 
univerzalno omrežje varstva otrok in 
oskrbe starejših ter javno omrežje za tiste, 
ki so močno odvisni od oskrbe, kot so 
invalidi ali osebe, ki potrebujejo 
dolgotrajno oskrbo;

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog resolucije
Odstavki 4 k, 4 l, 4 m, 4 n, 4 o (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4k. opozarja, da je brezposelnost 
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mladih še vedno nesprejemljivo visoka in 
so zanjo značilne velike razlike med 
državami članicami;
4l. zato ponovno poudarja pomen 
ustreznega financiranja in drugih 
instrumentov, ki spodbujajo ukrepe za 
reševanje brezposelnosti mladih in večjo 
zaposljivost mladih, in sicer pobude za 
zaposlovanje mladih in Erasmusa+;
4m. poleg tega je seznanjen s 
predlogom Komisije za vključitev pobude 
za zaposlovanje mladih v ESS+ za 
programsko obdobje 2021–2027, vendar 
izraža zaskrbljenost zaradi pomanjkanja 
jasnosti glede dejanskih letnih sredstev, 
namenjenih boju proti brezposelnosti 
mladih v okviru prihodnjega ESS +, zlasti 
v zvezi s tematsko osredotočenostjo v 
uredbi o ESS +; poudarja, da je treba 
ohraniti raven financiranja za boj proti 
brezposelnosti mladih vsaj na ravni 
prejšnjega programskega obdobja;
4n. pozdravlja, da se je predsednica 
Komisije Ursula von der Leyen v svojih 
političnih smernicah zavezala, da bo 
jamstvo za mlade okrepila, tako da ga bo 
preoblikovala v stalen instrument, ki bo 
imel večji proračun in bo predvideval 
redno poročanje;
4o. poziva, naj se v letu 2021 zagotovi 
financiranje za nadaljnje izvajanje 
jamstva za mlade v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog resolucije
Odstavki 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. obžaluje, da več kot četrtini otrok v 
EU grozi revščina oziroma socialna 
izključenost;
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10b. v zvezi s tem pozdravlja, da se je 
Komisija zavezala, da bo vzpostavila 
evropsko jamstvo za otroke in tako 
pomagala zagotoviti, da ima vsak otrok v 
Evropi, ki mu grozi revščina oziroma 
socialna izključenost, dostop do 
najosnovnejših pravic, kot so otroško 
varstvo, izobraževanje, primerna prehrana 
in dostojno stanovanje;
10c. izrecno opozarja, da je ta pobuda 
povezana tudi s pogajanji o večletnem 
finančnem okviru, in poziva, naj se 
evropsko jamstvo za otroke vključi v 
prihodnji ESS+, pri čemer naj bo vsaj 5,9 
milijarde EUR novih sredstev namenjenih 
za celotno obdobje večletnega finančnega 
okvira 2021–2027;
10d. opozarja na vlogo instrumentov 
EU pri podpiranju podjetij in delavcev pri 
prehodu v digitalno in okolju prijazno 
gospodarstvo; poudarja, kako pomembno 
je poklicno izobraževanje in usposabljanje 
v času digitalizacije; poziva Komisijo, naj 
preuči, kako bi lahko še dodatno podprla 
programe poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, zlasti na področju razvoja 
programske opreme in informacijskih 
tehnologij;
10e. poziva, naj bo proračun za leto 
2021 posebej osredotočen na potrebe in 
odnose s čezmorskimi državami in 
ozemlji, saj so ta lahko še posebej 
občutljiva na negativne učinke podnebnih 
sprememb; še posebej poudarja, da je 
treba izboljšati dostop do sredstev za 
čezmorske države in ozemlja, saj imajo 
zaradi svojega posebnega statusa in 
velikosti omejene upravne vire in 
strokovno znanje;

Or. en

Predlog spremembe 11
Predlog resolucije
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Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. je odločen preprečiti vnovično 
krizo na področju plačil; ponavlja, da je 
treba pri skupni zgornji meji za plačila 
upoštevati doslej največji obseg 
neporavnanih obveznosti do konca leta 
2020, ki jih je treba poravnati v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; ugotavlja 
tudi, da se bodo sredstva za plačila v letu 
2021 osredotočala predvsem na zaključitev 
programov iz obdobja 2014–2020; vztraja 
pa, da to ne bi smelo ovirati začetka 
izvajanja novih programov;

12. je odločen preprečiti vnovično 
krizo na področju plačil; ponavlja, da je 
treba pri skupni zgornji meji za plačila 
upoštevati doslej največji obseg 
neporavnanih obveznosti do konca leta 
2020, ki jih je treba poravnati v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; ugotavlja 
tudi, da se bodo sredstva za plačila v letu 
2021 osredotočala predvsem na zaključitev 
programov iz obdobja 2014–2020; vztraja 
pa, da to ne bi smelo ovirati začetka 
izvajanja novih programov in se ne bi 
smelo izvajati na stroške ESS+;

Or. en

Predlog spremembe 12
Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva, naj se posebna pozornost 
nameni zagotavljanju nemotenega 
prehoda za financiranje v okviru sedanje 
osi za napredek v sklopu programa EaSI; 

Or. en


