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Predlog spremembe  23 

Sophia in 't Veld 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

6. pričakuje, da bo Komisija pripravila 

predlog za naslednjo fazo strategije Evropa 

2020 za rast in delovna mesta, s katerim se 

bo odzvala na velike izzive in priložnosti, 

ki so pred nami, še zlasti pa na energetski 

prehod, digitalno revolucijo in na to, kako 

Evropejce pripraviti na te izzive; meni, da 

bi morala ta strategija ustrezne reforme 

združiti z velikimi naložbenimi pobudami, 

s čimer bi nadgradila že začete energetske 

unije in enotnega digitalnega trga ter nove 

pobude za socialne naložbe in 

preusposabljanje; meni, da bi bilo treba 

strategijo podpreti z Evropskim skladom za 

strateške naložbe, ki ga bi bilo treba 

podpreti s popolno izkoriščenostjo 

Evropskega sklada za strateške naložbe, in 

revidiranim večletnim finančnim okvirom 

2014–2020; meni, da je treba vsem 

državam članicam zagotoviti pogoje za 

izvajanje te strategije ter da bi bilo treba 

dokončati ekonomsko in monetarno unijo 

in tako spodbujati zbliževanje v tej smeri; 

meni, da je uspeh te strategije odvisen tudi 

od novih možnosti, ki se bodo odprle s 

strateškimi partnerstvi EU; 

6. pričakuje, da bo Komisija pripravila 

predlog za naslednjo fazo strategije Evropa 

2020 za rast in delovna mesta, s katerim se 

bo odzvala na velike izzive in priložnosti, 

ki so pred nami, še zlasti pa na energetski 

prehod, digitalno revolucijo in na to, kako 

Evropejce pripraviti na te izzive; meni, da 

bi morala ta strategija ustrezne reforme 

združiti z naložbenimi pobudami, s čimer 

bi nadgradila že začete energetske unije in 

enotnega digitalnega trga; meni, da bi bilo 

treba strategijo podpreti z Evropskim 

skladom za strateške naložbe, ki ga bi bilo 

treba podpreti s popolno izkoriščenostjo 

Evropskega sklada za strateške naložbe, in 

revidiranim večletnim finančnim okvirom 

2014–2020; meni, da je treba vsem 

državam članicam zagotoviti pogoje za 

izvajanje te strategije ter da bi bilo treba 

dokončati ekonomsko in monetarno unijo 

in tako spodbujati zbliževanje v tej smeri; 

meni, da je uspeh te strategije odvisen tudi 

od novih možnosti, ki se bodo odprle s 

strateškimi partnerstvi EU; 
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Predlog spremembe  24 

Sophia in 't Veld 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poziva Komisijo, naj se učinkovito 

odzove na socialne probleme v EU, zlasti 

na brezposelnost, pomanjkanje strokovno 

usposobljene delovne sile, socialne 

neenakosti in izključenost ter na nevarnost 

socialnega dampinga in bega možganov; 

meni, da so za to potrebni gospodarsko 

okrevanje in naložbe, ki bodo spodbujali 

ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, 

socialne naložbe s poudarkom na 

spretnostih, varstvu otrok in drugih 

socialnih storitvah, ter socialno 

gospodarstvo; meni, da to zahteva tudi 

večje zbliževanje, da bi zagotovili 

spoštovanje vrste temeljnih socialnih 

standardov po vsej Uniji; meni, da bi bilo 

treba v zvezi s tem pravično mobilnost 

delavcev spodbujati kot temeljno 

svoboščino na enotnem trgu; meni tudi, da 

je treba nemudoma začeti s konkretnimi 

ukrepi, da bi na socialnem področju dosegli 

obljubljeno oceno AAA; poziva Komisijo, 

naj v ta namen spodbuja tesnejšo 

vključitev socialnih partnerjev na evropski 

in nacionalni ravni; 

7. poziva Komisijo, naj se učinkovito 

odzove na socialne probleme v EU, zlasti 

na brezposelnost, pomanjkanje strokovno 

usposobljene delovne sile, socialne 

neenakosti in izključenost; meni, da so za 

to potrebni gospodarsko okrevanje in 

naložbe, ki bodo spodbujali ustvarjanje 

kakovostnih delovnih mest in naložbe s 

poudarkom na spretnostih ter usklajevanju 

poklicnega in družinskega življenja; meni, 

da bi bilo treba v zvezi s tem pravično 

mobilnost delavcev spodbujati kot 

temeljno svoboščino na enotnem trgu; 

meni tudi, da je treba nemudoma začeti s 

konkretnimi ukrepi, da bi na socialnem 

področju dosegli obljubljeno oceno AAA;  

Or. en 
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Predlog spremembe  25 

Sophia in 't Veld 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

11. meni, da je treba oblikovanje 

uravnotežene in pravične davčne politike, 

kjer je to ustrezno, razumeti kot sestavni 

del strukturnih reform v državah članicah, 

davčno politiko in politiko konkurence pa 

bi bilo treba v korist vseh potrošnikov in 

državljanov EU ter za nadaljnje ustvarjanje 

delovnih mest obravnavati kot dve plati 

istega procesa na notranjem trgu; podpira 

prenos davčnega bremena z dela na druge 

oblike vzdržne obdavčitve; 

11. meni, da je treba ponovni pregled 

davčne politike, kjer je to ustrezno, 

razumeti kot sestavni del strukturnih 

reform v državah članicah, davčno politiko 

in politiko konkurence pa bi bilo treba v 

korist vseh potrošnikov in državljanov EU 

ter za nadaljnje ustvarjanje delovnih mest 

obravnavati kot dve plati istega procesa na 

notranjem trgu; podpira prenos davčnega 

bremena z dela na druge oblike vzdržne 

obdavčitve; 

Or. en 
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Predlog spremembe  26 

Sophia in 't Veld 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva Komisijo, naj skupaj z vsemi 

deležniki preuči vse možnosti za krepitev 

evropske monetarne unije in za to, da bi 

postala odpornejša in da bi bolj spodbujala 

gospodarsko rast, zaposlovanje in 

stabilnost ter imela socialno razsežnost, 

katere namen bi bil ohranjanje evropskega 

socialnega tržnega gospodarstva in 

spoštovanje pravice do kolektivnih 

pogajanj, na podlagi katere bi države 

članice usklajevale socialno politiko – 

vključno z mehanizmom za minimalno 

plačo ali dohodek, ki ga določi posamezna 

država članica in je primeren zanjo –, ter 

podpiranje boja proti revščini in socialni 

izključenosti, ponovnega vključevanja 

delavcev na trg dela in prostovoljne 

mobilnosti in prožnosti med poklici in 

državami članicami; 

16. poziva Komisijo, naj skupaj z vsemi 

deležniki preuči vse možnosti za krepitev 

evropske monetarne unije in za to, da bi 

postala odpornejša in da bi bolj spodbujala 

gospodarsko rast, zaposlovanje in 

stabilnost ter imela socialno razsežnost, 

katere namen bi bil ohranjanje evropskega 

socialnega tržnega gospodarstva in 

spoštovanje pravice do kolektivnih 

pogajanj; 

Or. en 
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Predlog spremembe  27 

Sophia in 't Veld 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

20. je globoko zaskrbljen zaradi nedavnih 

dogodkov v Sredozemlju in na 

zahodnobalkanski poti, kjer je rekordno 

število migrantov z neurejenim statusom 

prečkalo meje EU, kar za Evropo in njene 

države članice predstavlja izziv brez 

primere, na katerega se mora Evropa 

skupaj in odločno odzvati; podpira ukrepe, 

ki jih je predlagala Komisija, in poziva 

države članice, naj jih hitro sprejmejo in 

začnejo izvajati; poudarja, da bi bilo treba 

več pozornosti nameniti že obstoječim 

pobudam Komisije, zlasti predlogom o 

premestitvah in ponovnih naselitvah, saj 

mehanizem nujnih premestitev, ki je bil 

sprožen v korist Italije in Grčije, ni rešitev 

za dolgoročni izziv, ki ga predstavlja 

pritisk na azilne sisteme, temveč bolj 

preizkus v okviru priprav na prihodnji 

zakonodajni predlog o stalnem programu 

za premestitve, ki se bo sprožil v primerih 

množičnih prihodov; poziva Komisijo, naj 

uvede potreben program, ki je bil zasnovan 

posebej za množični prihod; hkrati 

poudarja, da je treba pospešiti obdelavo 

prošenj za azil in vračanje tistih, katerih 

prošnje so bile zavrnjene; izraža podporo 

20. je globoko zaskrbljen zaradi nedavnih 

dogodkov v Sredozemlju in na 

zahodnobalkanski poti, kjer je rekordno 

število migrantov prečkalo meje EU, kar za 

Evropo in njene države članice predstavlja 

izziv brez primere, na katerega se mora 

Evropa skupaj in odločno odzvati; podpira 

ukrepe, ki jih je predlagala Komisija, in 

poziva države članice, naj jih hitro 

sprejmejo in začnejo izvajati; poudarja, da 

bi bilo treba več pozornosti nameniti že 

obstoječim pobudam Komisije, zlasti 

predlogom o premestitvah in ponovnih 

naselitvah, saj mehanizem nujnih 

premestitev, ki je bil sprožen v korist Italije 

in Grčije, ni rešitev za dolgoročni izziv, ki 

ga predstavlja pritisk na azilne sisteme, 

temveč bolj preizkus v okviru priprav na 

prihodnji zakonodajni predlog o stalnem 

programu za premestitve, ki se bo sprožil v 

primerih množičnih prihodov; poziva 

Komisijo, naj uvede potreben program 

začasne zaščite, ki je bil zasnovan posebej 

za množični prihod; hkrati poudarja, da je 

treba pospešiti obdelavo prošenj za azil in 

vračanje tistih, katerih prošnje so bile 

zavrnjene; izraža podporo pristopu 
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pristopu „kritičnih točk“, ki je bil 

napovedan v agendi o migracijah in je 

namenjen krepitvi operativne podpore ob 

prihodu prosilcev, vključno z registracijo 

in začetno obdelavo zahtevkov, tudi za 

tiste, ki ne potrebujejo zaščite; zavrača vse 

ukrepe, ki bi dejansko ponovno uvedli 

nadzor meje in s tem ogrozili schengensko 

območje; 

„kritičnih točk“, ki je bil napovedan v 

agendi o migracijah in je namenjen krepitvi 

operativne podpore ob prihodu prosilcev, 

vključno z registracijo in začetno obdelavo 

zahtevkov, tudi za tiste, ki ne potrebujejo 

zaščite; zavrača vse ukrepe, ki bi dejansko 

ponovno uvedli nadzor meje in s tem 

ogrozili schengensko območje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  28 

Sophia in 't Veld 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 29 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

29. poziva Komisijo, naj pripravi predlog 

naslednje faze strategije Evropa 2020, v 

katerem se bo soočila z izzivi svetovne 

konkurenčnosti, energetskega prehoda, 

digitalne revolucije in demografskih 

trendov; meni, da bi moral ta predlog 

združevati strukturne spremembe in večje 

naložbene pobude, ki bodo nadgradile 

obstoječe instrumente (proračun EU, 

Evropski sklad za strateške naložbe); 

29. poziva Komisijo, naj pripravi predlog 

naslednje faze strategije Evropa 2020, v 

katerem se bo soočila z izzivi svetovne 

konkurenčnosti, energetskega prehoda, 

digitalne revolucije in demografskih 

trendov; meni, da bi moral ta predlog 

združevati strukturne spremembe in 

naložbene pobude, ki bodo nadgradile 

obstoječe instrumente; 

Or. en 
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Predlog spremembe  29 

Sophia in 't Veld 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

35. poziva Komisijo, naj do konca leta 

dokonča in predloži sveženj za mobilnost 

delavcev, v katerem bo obravnavala tudi 

negativne učinke mobilnosti delavcev; 

poziva, naj se za boj proti zlorabam 

vzpostavijo okrepljene čezmejne delovne 

inšpekcije; meni, da je mobilnost v Evropi 

temeljna pravica; nadalje poziva Komisijo, 

naj z ukrepi spodbuja integracijo in 

zaposljivost evropskih delavcev; opozarja 

Komisijo na njene obveznosti glede 

direktive o napotitvi delavcev; 

35. poziva Komisijo, naj do konca leta 

dokonča in predloži sveženj za mobilnost 

delavcev; poziva, naj se za boj proti 

zlorabam vzpostavijo okrepljene čezmejne 

delovne inšpekcije; meni, da je mobilnost v 

Evropi temeljna pravica; opozarja 

Komisijo na njene obveznosti glede 

direktive o napotitvi delavcev; 

Or. en 
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Predlog spremembe  30 

Sophia in 't Veld 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

36. zahteva konkretne ukrepe za odpravo 

še vedno prisotne diskriminacije na trgu 

dela, zlasti glede starejših delavcev, 

dolgotrajno brezposelnih, žensk, invalidnih 

delavcev in mladih; opominja, da je treba 

težave dolgotrajno brezposelnih reševati z 

izobraževanjem in usposabljanjem, vendar 

tudi z bolj vključujočim trgom dela, 

boljšim svetovanjem in podporo iskalcem 

zaposlitve, usmerjenimi subvencijami za 

zaposlovanje in ugodnostmi ob zaposlitvi; 

36. zahteva konkretne ukrepe za odpravo 

še vedno prisotne diskriminacije na trgu 

dela, zlasti glede starejših delavcev, 

dolgotrajno brezposelnih, imigrantov, 

pripadnikov manjšin, žensk, invalidnih 

delavcev in mladih; opominja, da je treba 

težave dolgotrajno brezposelnih reševati z 

izobraževanjem in usposabljanjem, vendar 

tudi z bolj vključujočim trgom dela, 

boljšim svetovanjem in podporo iskalcem 

zaposlitve, usmerjenimi subvencijami za 

zaposlovanje in ugodnostmi ob zaposlitvi; 

Or. en 
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Sophia in 't Veld 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 46 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

46. pozdravlja objavo novega svežnja o 

davčni politiki in poziva Komisijo, naj bo 

ambiciozna, ko bo poskušala zagotoviti 

pošten sistem obdavčitve na podlagi 

načela, da je treba davke plačevati v državi, 

kjer se ustvarja dobiček, ob tem pa se 

izogniti izkrivljanju notranjega trga in 

nepošteni konkurenci; 

46. pozdravlja objavo novega svežnja o 

davčni politiki in poziva Komisijo, naj bo 

ambiciozna, ko bo poskušala zagotoviti 

sistem obdavčitve na podlagi načela, da je 

treba davke plačevati v državi, kjer se 

ustvarja dobiček, ob tem pa se izogniti 

izkrivljanju notranjega trga in nepošteni 

konkurenci; 

Or. en 
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Sophia in 't Veld 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 79 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  79a. poziva Komisijo, naj vloži predloge za 

evropski postopek plačilne nesposobnosti 

za države, da bi ohranili tržno disciplino, 

in za uvedbo mejnih vrednosti 

izpostavljenosti in uteži tveganja za 

državni dolg, ki ga ni več mogoče 

obravnavati kot netveganega; 

Or. en 
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Sophia in 't Veld 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 86 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

86. poudarja, da mora multilateralizem 

ostati glavni cilj trgovinske politike EU, in 

poziva Komisijo, naj si na 10. ministrskem 

srečanju STO v Nairobiju decembra 2015 

prizadeva za napredovanje k sporazumu; 

86. poudarja, da sporazum v Svetovni 

trgovinski organizaciji (STO) ostaja 

bistveni cilj trgovinske politike EU, in 

poziva Komisijo, naj si na 10. ministrskem 

srečanju STO v Nairobiju decembra 2015 

prizadeva za napredovanje k sporazumu; 

poziva Komisijo, naj zaključi večstranska 

pogajanja o sporazumu o trgovini s 

storitvami (TiSA), o sporazumu o 

informacijski tehnologiji in o sporazumu 

o zelenem blagu, ki bodo, če bodo 

sklenjeni, predstavljali potrebne ukrepe za 

to, da bi sedanja prizadevanja za 

liberalizacijo trgovine v STO dobila nov 

zagon; 

Or. en 
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Predlog spremembe  34 

Sophia in 't Veld 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 89 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

89. pozdravlja sprejetje evropske agende za 

varnost za obdobje 2015–2020 in 

prednostne naloge, določene na področjih 

boja proti terorizmu, čezmejnega 

organiziranega kriminala in kibernetskega 

kriminala, ter v celoti podpira zavezo 

Komisije v zvezi s strategijo notranje 

varnosti, in sicer da bo pomagala 

obravnavati grožnje za notranjo varnost 

držav članic, povezane s tujimi borci in 

terorizmom; poudarja, da se mora EU 

soočiti s čedalje večjo grožnjo terorizma na 

domačih tleh, ki jo predstavljajo „tuji 

borci“, tj. posamezniki, ki potujejo v 

državo, ki ni njihova država bivanja ali 

državljanstva, da bi izvedli, načrtovali ali 

pripravili teroristična dejanja oziroma 

izvajali teroristično urjenje ali se ga 

udeležili, tudi v oboroženih spopadih; se 

strinja, da bi morala biti prednostna naloga 

EU preprečiti radikalizacijo; obžaluje, da 

agenda ne vsebuje konkretnejših ukrepov; 

89. pozdravlja sprejetje evropske agende za 

varnost za obdobje 2015–2020 in 

prednostne naloge, določene na področjih 

boja proti terorizmu, čezmejnega 

organiziranega kriminala in kibernetskega 

kriminala, ter v celoti podpira zavezo 

Komisije v zvezi s strategijo notranje 

varnosti, in sicer da bo pomagala 

obravnavati grožnje za notranjo varnost 

držav članic, povezane s tujimi borci in 

terorizmom; poudarja, da se mora EU 

soočiti s čedalje večjo grožnjo terorizma na 

domačih tleh, ki jo predstavljajo „tuji 

borci“, tj. posamezniki, ki potujejo v 

državo, ki ni njihova država bivanja ali 

državljanstva, da bi izvedli, načrtovali ali 

pripravili teroristična dejanja oziroma 

izvajali teroristično urjenje ali se ga 

udeležili, tudi v oboroženih spopadih; se 

strinja, da bi morala biti prednostna naloga 

EU preprečiti nasilni ekstremizem;  

Or. en 
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Predlog spremembe  35 

Sophia in 't Veld 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 118 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  118a. poziva Komisijo, naj si kot 

prednostno nalogo zada sprostitev revizije 

uredbe o dostopu do dokumentov in da 

sprejme nadaljnje ukrepe na podlagi 

priporočil, ki jih je Parlament podal v več 

zaporednih resolucijah o preglednosti in 

dostopu do dokumentov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  36 

Sophia in 't Veld 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 120 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  120a. poziva Komisijo, naj sodeluje s 

Parlamentom pri razvoju mehanizma 

spremljanja in izvrševanja temeljnih 

pravic, pravne države in demokratičnega 

upravljanja v skladu z usmeritvami, ki jih 

bo Parlament opredelil v prihajajočem 

zakonodajnem samoiniciativnem 

poročilu; 

Or. en 

 

 


