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Predlog spremembe  1 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2017 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 2 – alinea 4 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

– obravnavanje izzivov v zvezi z 

usklajevanjem poklicnega in zasebnega 

življenja ter razlikami med spoloma v 

plačah in pokojninah; 

 

 

 

 

 

 

 

– obravnavanje razlik med spoloma v 

plačah in pokojninah ter izzivov 

usklajevanja poklicnega in zasebnega 

življenja, med drugim s sprejetjem 

ambicioznih predlogov za direktivo o 

porodniškem dopustu in direktivo o 

skrbniškem dopustu ter z zagotovitvijo 

celodnevne predšolske vzgoje in varstva, 

zlasti da bodo ženske in moški 

enakovredno prevzemali vlogo negovalcev 

in da bodo prejemali enaki zaslužek, pa 

tudi za večjo udeležbo žensk na trgu dela; 
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Predlog spremembe  2 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2017 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

5. je prepričan, da je EU lahko vodilna 

svetovna sila, če bo v celoti izkoristila 

potencial svojega enotnega trga ter 

spodbujala podjetništvo, pošteno 

konkurenco in naložbe v inovacije; 

5. meni, da so ekonomski modeli, ki 

temeljijo izključno na rasti BDP, 

neprestanem čezmernem izkoriščanju 

naravnih virov in financializaciji, dosegli 

svoje meje; zato meni, da mora EU 

poskrbeti, da bo trajnost v jedru vsake 

trdne, v prihodnost usmerjene ekonomske 

politike, ki bo zmožna reševanja kriz; 

meni, da je branjenje uveljavljenih tržnih 

položajev morebitna ovira na poti k 

novemu gospodarskemu modelu; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2017 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

17. meni, da mora Evropska unija poiskati 

konkretne rešitve za begunsko krizo, pri 

čemer mora zlasti obravnavati njene 

temeljne vzroke, okrepiti sodelovanje s 

tranzitnimi državami in državami izvora 

migracijskih tokov ter uporabiti vse 

razpoložljive politike in instrumente za 

stabilizacijo, obnovo in razvoj teh držav; 

17. meni, da mora Evropska unija poiskati 

konkretne rešitve za begunsko krizo, pri 

čemer mora zlasti obravnavati njene 

temeljne vzroke, in sicer s celostnimi 

odzivi politike, tako da bo zajeta skladnost 

politike za razvoj, trgovino, podnebno in 

naložbeno politiko, obenem pa je treba 

tistim, ki potrebujejo mednarodno zaščito, 

omogočiti varen in urejen dostop; 

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2017 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

24. poudarja, da sta zunanja in notranja 

varnost vse bolj povezani; 

24. poudarja, da sta zunanja in notranja 

varnost vse bolj povezani; poudarja pa, da 

uvajanje represivnih ukrepov množičnega 

nadzora in nadzora meja, ki so predvsem 

simbolične narave in ogrožajo 

državljanske svoboščine, temeljne pravice 

in načelo prostega gibanja, ni pravi 

odgovor; 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2017 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 30 – alinea 6 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

30. spodbujanje trgovine kot pomembnega 

instrumenta za spodbujanje rasti, 

odpiranja delovnih mest in 

konkurenčnosti, pa tudi standardov EU na 

področju človekovih pravic in trajnostnega 

razvoja; instrumente Unije za trgovinsko 

zaščito je treba posodobiti in dosledno 

uveljavljati, po potrebi pa uporabiti tudi 

nestandardne metodologije; 

30. zavrnitev celovitega gospodarskega in 

trgovinskega sporazuma (CETA), 

sporazuma o trgovini s storitvami (TiSA) 

in čezatlantskega partnerstva za trgovino 

in naložbe (TTIP), ob zavedanju, da so 

evropski državljani in Parlament vse bolj 

kritični do dejanskih posledic 

prostotrgovinskih sporazumov, saj lahko 

imajo neželene posledice za zaposlovanje, 

konkurenčnost in standarde EU na 

področju človekovih pravic in trajnostnega 

razvoja; zahteva posodobitev instrumentov 

Unije za trgovinsko zaščito in oblikovanje 

trgovinskih politik v skladu z razvojnimi 

cilji EU, podnebnimi cilji, okoljskimi 

prednostnimi nalogami ter socialnimi 

standardi in standardi človekovih pravic; 

Or. en 
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Predlog spremembe  6 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2017 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 36 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

36. meni, da si mora EU prizadevati za 

večjo ekonomsko in socialno 

konvergenco, pri tem pa v celoti 

upoštevati pravila Pakta za stabilnost in 

rast ter okvir gospodarskega upravljanja iz 

evropskega semestra; 

36. vztraja, da si mora EU prizadevati za 

zbliževanje na višji ravni, kar zadeva 

ekonomske in socialne kazalnike ter 

kazalnike za vire; meni, da so v ta namen 

potrebne reforme okvira gospodarskega 

upravljanja; 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Am. 7 

Predlog spremembe  7 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2017 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 38 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

38. meni, da mora EU povečati 

verodostojnost, doslednost, nacionalno 

lastništvo in demokratično legitimnost 

evropskega semestra, s čimer bi 

zagotovila, da bodo države članice 

uresničevale priporočila za posamezno 

državo s strukturnimi reformami in 

naložbami, katerih cilj je posodobiti 

gospodarstvo, povečati konkurenčnost, 

zagotoviti fiskalno odgovornost ter 

odpraviti neenakost in neravnovesja; 

38. meni, da mora EU povečati 

verodostojnost, doslednost, nacionalno 

lastništvo, demokratično legitimnost, 

trajnost, razsežnost spola in socialno 

razsežnost sedanjega okvira ekonomskega 

upravljanja, in sicer z uvedbo 

preprostejših, proticikličnih in preglednih 

pravil, pri tem pa se izogniti moralnemu 

tveganju, pri čemer mora zagotoviti 

simetrično odpravljanje 

makroekonomskih neravnotežij in 

spodbuditi javne naložbe; 

Or. en 
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Predlog spremembe  8 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2017 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 48 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

48. poziva vse institucije EU, naj si 

prizadevajo za najvišje možne standarde 

preglednosti, odgovornosti in celovitosti ter 

se borijo proti navzkrižju interesov; 

48. glede na to, da pomeni nepregledno in 

enostransko lobiranje veliko grožnjo 

oblikovanju politik in javnemu interesu, 

zahteva, da si vse institucije EU 

prizadevajo za najvišje možne standarde 

preglednosti, odgovornosti in celovitosti ter 

se neumorno borijo proti težnjam, da bi 

prezrli navzkrižje interesov, ki škoduje 

učinkovitosti, poštenosti in zanesljivosti 

postopka sprejemanja odločitev; poleg 

tega podpira zakonodajni predlog za 

vseevropsko zaščito prijaviteljev 

nepravilnosti tako v zasebnem kot v 

javnem sektorju ter želi spomniti 

Komisijo, da jo je že večkrat pozval k 

temu; 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  
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Predlog spremembe  9 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2017 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 49 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 49a. zahteva, da se v zvezi s postopkom na 

podlagi člena 50 Komisijo potrdi kot 

pogajalca z Združenim kraljestvom; 

Or. en 
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Predlog spremembe  10 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2017 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

B. ker se Evropa zdaj sooča z mnogimi 

skupnimi in svetovnimi izzivi, obenem pa 

so številni državljani vse bolj nezadovoljni 

in zaskrbljeni zaradi negotovih življenjskih 

možnosti in pomanjkanja priložnosti ter 

pričakujejo, da se bodo odločevalci na to 

odzvali; ker Evropska unija ne bo uspešna, 

če bo skrčena na ekonomski projekt; ker 

mora evropski projekt nujno spet osvojiti 

srca Evropejcev in ker je treba okrepiti 

gospodarsko, socialno in teritorialno 

kohezijo; 

B. ker se Evropa zdaj sooča z mnogimi 

skupnimi in svetovnimi izzivi, obenem pa 

so številni državljani vse bolj nezadovoljni 

in zaskrbljeni zaradi negotovih življenjskih 

možnosti in pomanjkanja priložnosti ter 

pričakujejo, da se bodo odločevalci na to 

odzvali; ker Evropska unija ne bo uspešna, 

če bo skrčena na ekonomski projekt; ker 

mora evropski projekt nujno spet osvojiti 

srca Evropejcev s korenito spremembo 

usmerjenosti politik EU in ker je treba 

okrepiti gospodarsko, socialno in 

teritorialno kohezijo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  11 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2017 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava C a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 Ca. ker ima Parlament kljub svojim 

pomanjkljivostim posebno odgovornost pri 

opredeljevanju skupnega evropskega 

interesa in bi moral prispevati k 

premagovanju razdeljenosti v Svetu, kjer 

delo prepogosto zastane zaradi 

nacionalnega barantanja in igre z ničelno 

vsoto; 

Or. en 

 

 


