
 

AM\1130182SL.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 60 

Predlog spremembe  60 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 49 b (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  49b. poziva k hitremu ukrepanju za 

dokončanje bančne unije s skupnim 

fiskalnim varovalnim mehanizmom za 

enotni sklad za reševanje, ki bo ustrezno 

velik in bo izkoriščal neposredno kreditno 

linijo iz evropskega mehanizma za 

stabilnost, in z evropskim sistemom 

jamstva za vloge; poziva k ovrednotenju 

veljavnega okvira za sanacijo in 

reševanje; poudarja, da bi bilo treba še 

dodatno zmanjšati tveganja in 

neravnovesja, ki izhajajo predvsem iz 

stalnega pomanjkanja rasti; poziva 

Komisijo, naj nemudoma predlaga 

evropsko strategijo za razvoj dobro 

delujočega sekundarnega trga slabih 

posojil, tudi z opredelitvijo evropskega 

načrta za družbe za upravljanje in 

potrebno izpopolnitvijo izvajanja določb o 

državni pomoči; 

Or. en 
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Predlog spremembe  61 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 5a. poziva k ustanovitvi fiskalne 

zmogljivosti euroobmočja, skupaj s 

kodeksom konvergence, poleg polne 

uporabe Evropskega sklada za strateške 

naložbe ter evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov; znova poudarja, da 

bi morala fiskalna zmogljivost 

euroobmočja spodbuditi družbeno-

gospodarsko konvergenco od spodaj 

navzgor in ublažiti gospodarske pretrese; 

poudarja, da bi bilo treba fiskalno 

zmogljivost euroobmočja vključiti v pravni 

okvir EU in v demokratični nadzor; se 

strinja s Komisijo, da bi morala biti 

fiskalna zmogljivost euroobmočja odprta 

za države, ki niso članice tega območja, a 

se mu želijo pridružiti; 

Or. en 
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Predlog spremembe  62 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  2a. poudarja, da socialne razsežnosti 

evropskega povezovanja ne moremo 

omejiti na vprašanja, povezana s prostim 

pretokom; poziva k močnejšemu 

skupnemu ukrepanju za izboljšanje 

delovnih razmer, zmanjšanje revščine ter 

socialnih neenakosti in razlik med 

spoloma, zagotovitev visokokakovostnega 

izobraževanja in usposabljanja za vse, 

pospešitev procesa konvergence 

gospodarske uspešnosti in ravni 

prihodkov med državami od spodaj 

navzgor ter krepitev ekonomske, socialne 

in teritorialne kohezije v EU; opozarja na 

svojo resolucijo o evropskem stebru 

socialnih pravic, ki vsebuje natančne 

predloge o tem, kako bi morala EU-27 

skupaj doseči bolj socialno Evropo; 

pozdravlja predlog Komisije za skupno 

razglasitev načel evropskega stebra 

socialnih pravil in potrjuje svojo 

pripravljenost za sodelovanje s Komisijo 

in Svetom pri dokončnem oblikovanju 

skupne razglasitve do konca leta 2017; 

Or. en 
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Predlog spremembe  63 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  15a. poziva Komisijo, naj predloži 

zakonodajne predloge za konkretne 

evropske pobude za izboljšanje 

življenjskih in delovnih razmer; zlasti 

poudarja zakonodajni predlog za okvirno 

direktivo o dostojnih delovnih pogojih, ki 

bo vsakemu delavcu zagotovila dostop do 

temeljnega sklopa pravic delavcev in 

socialnih pravic, tudi v digitalnem 

gospodarstvu, če socialni partnerji niso 

pripravljeni na pospešitev pogajanj o 

reviziji direktive o pisni izjavi 

(91/533/EGS)1; 

 

________________ 

1UL L 288, 18.10.1991, str. 32. 

Or. en 
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Predlog spremembe  64 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 15 b (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  15b.  poziva k nadaljnjim korakom pri 

pobudi o dostopu do socialnega varstva, ki 

temelji na posvetovanju s socialnimi 

partnerji, s konkretnimi predlogi za 

zagotovitev, da bodo vsi ljudje v vseh 

oblikah dela pridobili pravico do socialne 

varnosti, tudi do ustreznih pokojnin; 

Or. en 
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Predlog spremembe  65 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 15 c (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  15c. poziva Komisijo, naj predstavi 

pobudo o vzpostavitvi jamstva za otroke, ki 

bo ublažila škodljive učinke revščine 

otrok, tako da bo vsakemu otroku, 

izpostavljenemu tveganju za revščino, 

zagotovila dostop do brezplačnega 

zdravstvenega varstva, brezplačnega 

izobraževanja in otroškega varstva, do 

dostojnega stanovanja in ustreznega 

prehranjevanja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  66 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 15 d (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  15d. opozarja na bistveni pomen 

evropske zakonodaje na področju zdravja 

in varnosti na delovnem mestu; opozarja 

Komisijo, da bi bilo treba nemudoma 

določiti tretjo skupino snovi v okviru 

direktive o rakotvornih in mutagenih 

snoveh (2004/37/ES)1 in direktivo razširiti 

na snovi, strupene za razmnoževanje; 

 

 

1UL L 158, 30.4.2004, str. 50. 

Or. en 
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Predlog spremembe  67 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 15 e (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  15e. poudarja, da mora Komisija 

državam članicam ponuditi vso podporo, 

ki jo potrebujejo za popolno izvajanje 

jamstva za mlade, jamstva za znanja in 

spretnosti in drugih pomembnih naložb v 

ljudi, tudi v kakovostno, cenovno ugodno 

in dostopno predšolsko vzgojo in varstvo 

ter oskrbo starejših in vzdrževanih oseb; 

poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezno 

financiranje pobude za zaposlovanje 

mladih do leta 2020 in stori vse, kar je v 

njeni moči, da bi državam članicam 

pomagala izkoristiti vsa sredstva, ki so na 

voljo v okviru evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov; poziva Komisijo, 

naj zaščiti program Erasmus+ in znatno 

poveča njegovo financiranje; pozdravlja 

predlog Komisije o evropskih 

solidarnostnih enotah, katerih cilj je 

priznati in spodbuditi priznavanje 

prostovoljnega dela mladih in solidarnosti 

preko meja po vsej Uniji; pri tem pa 

poudarja, da je treba pregledati 

predlagano zakonodajo, da se zagotovi, da 

pobuda o evropskih solidarnostnih enotah 

ne bo negativno vplivala na druge 

obstoječe programe, kot je Erasmus+, in 

da se prostovoljstvo ne bo sistematično 

uporabljalo za nadomestitev plačanega 
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Predlog spremembe  68 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 74 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  74a. poudarja, da so potrebni nadaljnji 

koraki za uskladitev trgovinskih politik 

EU s cilji trajnostnega razvoja in pariškim 

podnebnim sporazumom ter za 

spodbujanje svetovne trgovine, ki bo 

pravična in urejena v skladu z interesi 

vseh ljudi na planetu; poziva zlasti k: 

 • pripravi zakonodajnega predloga o 

obveznem skrbnem pregledu globalnih 

vrednostnih verig, da bi preprečili 

nepoštene trgovinske prakse in zagotovili 

preglednost, sledljivost ter spoštovanje 

človekovih, delavskih in okoljskih pravic;  

 • uspešnemu in hitremu zaključku 

pogajanj o posodobitvi instrumentov 

trgovinske zaščite EU ob upoštevanju 

trgovinskih praks in subvencij v tretjih 

državah, ki izkrivljajo konkurenco; 

 • ukrepanju Komisije, da bi v okviru 

večstranskega in na pravilih temelječega 

sistema trgovanja zmanjšali globalne 

presežne zmogljivosti jeklarstva, med 

drugim z ustrezno protidampinško in 

protisubvencijsko zakonodajo; 

 • nadaljnjim ukrepom za 

vzpostavitev sistema večstranskega sodišča 

za naložbe, ki bi nadomestil arbitražno 

reševanje sporov med vlagatelji in državo;  



 

AM\1130182SL.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

 • pripravi predlogov, s katerimi bi 

Komisija preoblikovala način izvajanja 

poglavij o trgovini in trajnostnem razvoju 

iz trgovinskih sporazumov; sankcije za 

neizpolnjevanje določb o trajnostnem 

razvoju bi se morale uporabljati kot 

skrajni ukrep, potem ko se izčrpajo vsi 

drugi mehanizmi sodelovanja in 

mediacije; 

 • pripravi posebnih predlogov s 

strani Komisije na podlagi dokumenta o 

razmisleku o izkoriščanju globalizacije, da 

bi ustvarili ustrezne nove priložnosti za 

Evropejce, ki jih je svetovna gospodarska 

konkurenca pustila na cedilu; ti predlogi 

bi morali biti del naložbene strategije EU 

za trajnostni razvoj ter bi morali 

vključevati posodabljanje in krepitev 

instrumentov, kot je Evropski sklad za 

prilagoditev globalizaciji; 

 • stalnim pozivom Komisije, naj Svet 

objavi pogajalske mandate za trgovinska 

pogajanja, pri čemer meni, da bi ti 

mandati, vključno z že sprejetimi, morali 

biti javno objavljeni; poziva Komisijo, naj 

okrepi svoja prizadevanja za zagotovitev 

preglednosti tudi za širšo javnost, ne le za 

poslance, ki morajo biti s sporazumi v 

celoti seznanjeni na vseh stopnjah 

njihovega življenjskega cikla, in poudarja 

pomembnost rednega dialoga s civilno 

družbo, da bi se ponovno vzpostavilo 

zaupanje v trgovinsko politiko EU; 

Or. en 
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Predlog spremembe  69 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 74 b (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  74b. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje 

pogajanja o uravnoteženih in pravičnih 

trgovinskih sporazumih, pri tem pa naj 

ustrezno upošteva občutljiva vprašanja v 

kmetijstvu, med drugim trdne obveze 

glede delovnih standardov in davčne 

preglednosti, večstranske okoljske 

sporazume, trajnostni razvoj, sanitarne in 

fitosanitarne standarde ter druge 

normative glede kmetijskih in 

prehranskih proizvodov; opozarja, da bo 

Parlament nove trgovinske sporazume 

lahko odobril le, če bodo ustrezno 

upoštevali omenjena vprašanja; 

Or. en 

 

 

 


