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"Oblikovanju skupnih načel prožne varnosti naproti: nova in boljša delovna mesta v povezavi 
s prožnostjo in varnostjo"
(2007/0000(INI))

Predlog resolucije

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 1
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

- ob upoštevanju sklepov neformalne seje ministrov EU za zaposlovanje in socialne 
zadeve v Berlinu od 18. do 20. januarja 2007 o „kakovostnem delu“ in evropskem 
socialnem modelu,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 2
Navedba sklicevanja 5

- ob upoštevanju zelene knjige Komisije o posodabljanju delovnega prava za soočanje z 
izzivi 21. stoletja (KOM(2006)0708) in poznejše resolucije Parlamenta z 11. julija 
20071,

  
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0339.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 3
Navedba sklicevanja 5

- ob upoštevanju zelene knjige Komisije o posodabljanju delovnega prava za soočanje z 
izzivi 21. stoletja (KOM(2006)0708) in poznejše resolucije Parlamenta z 11. julija 
20071,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 4
Navedba sklicevanja 5 a (novo)

- ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 11. julija 2007 o 
posodabljanju delovnega prava za soočanje z izzivi 21. stoletja (2007/2023(INI)),

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 5
Navedba sklicevanja 5 b (novo)

- ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 27. julija 1992 o zbliževanju politik in ciljev 
socialne zaščite (92/442/EGS) ter priporočila Sveta z dne 24. junija 1992 o skupnih 
merilih za zadostna sredstva in podporo v okviru sistemov socialnega varstva, 

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elizabeth Lynne

Predlog spremembe 6
Navedba sklicevanja 8

- ob upoštevanju konvencije Mednarodne organizacije dela št. C87 o sindikalni svobodi 

  
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0339.
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združevanja in varstvu sindikalnih pravic iz leta 1948, konvencije Mednarodne 
organizacije dela št. C98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega 
dogovarjanja iz leta 1949 (črtano),

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 7
Navedba sklicevanja 9 a (novo)

- ob upoštevanju člena 2 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 8
Navedba sklicevanja 10

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 9
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

- ob upoštevanju listine za mala in srednje velika podjetja,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 10
Navedba sklicevanja 15

črtano

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 11
Navedba sklicevanja 18

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 12
Navedba sklicevanja 23 a (novo)

- ob upoštevanju direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/88/ES z dne 4. 
novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa, 

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 13
Navedba sklicevanja 28 a (novo)

- ob upoštevanju glasovanja 23. maja 2007 (A6-0068/2007) o poročilu o spodbujanju 
dostojnega dela za vse,

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 14
Navedba sklicevanja 28 b (novo)

- ob upoštevanju Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 
2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in 
žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano),

Or. el
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 15
Navedba sklicevanja 29

- ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom: "Spodbujanje dostojnega dela za vse: 
prispevek Unije k izvajanju agende za dostojno delo po svetu" (KOM(2007)0249) ter 
resolucije Evropskega parlamenta z dne 23. maja 2007 o spodbujanju dostojnega 
dela za vse (2006/2240(INI)),

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 16
Navedba sklicevanja 38 a (novo)

- ob upoštevanju poročila evropske skupine strokovnjakov za prožno varnost o 
pristopih k prožni varnosti: Preoblikovanje ovir v točke opore, z junija 2007,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava A

A. ker je Evropska unija (črtano) skupnost skupnih vrednot in bi zato morala vsaka 
reforma delovnega prava in trga dela odražati te vrednote ter ker še vedno veljajo 
osnovna načela delovnega prava, ki so se razvila v Evropi; ker delovno pravo 
zagotavlja pravno varnost in varstvo za delavce in delodajalce bodisi prek zakonodaje 
bodisi s kolektivnimi pogodbami ali s kombinacijo obojega in ker vzdržuje ravnovesje 
moči med delavcem in delodajalcem; ker bo vsaka sprememba v delovnem pravu 
uspešnejša, če se bodo delavci počutili varnejše; ker je ta varnost odvisna tudi od 
visoke ravni varnosti delovnih mest in od zakonodaje o varstvu zaposlitve,

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga José Albino Silva Peneda

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava A

A. ker je Evropska unija območje proste trgovine in skupnost skupnih vrednot in bi zato 
morala vsaka reforma delovnega prava in trga dela odražati te vrednote ter ker še 
vedno veljajo osnovna načela delovnega prava, ki so se razvila v Evropi; ker bi 
delovno pravo načeloma moralo nastajati v dialogu med vsemi socialnimi partnerji 
in odražati dobro ravnotežje med interesi delodajalcev in delavcev na eni strani ter 
prožnostjo in varnostjo na drugi; ker delovno pravo zagotavlja pravno varnost in 
varstvo za delavce in delodajalce bodisi prek zakonodaje bodisi s kolektivnimi 
pogodbami ali s kombinacijo obojega; (črtano) ker bo vsaka sprememba v delovnem 
pravu uspešnejša, če se bodo delavci počutili varnejše; ker je ta varnost odvisna tudi 
od tega, kako lahko je najti novo zaposlitev,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava A

A. ker (črtano) Evropska unija ni le gospodarska in politična zveza, ampak tudi
skupnost skupnih vrednot in bi zato morala vsaka reforma delovnega prava in trga 
dela odražati te vrednote ter ker še vedno veljajo osnovna načela delovnega prava, ki 
so se razvila v Evropi; ker delovno pravo zagotavlja pravno varnost in varstvo za 
delavce in delodajalce bodisi prek zakonodaje bodisi s kolektivnimi pogodbami ali s 
kombinacijo obojega in ker vzdržuje ravnovesje moči med delavcem in delodajalcem; 
ker bo vsaka sprememba v delovnem pravu uspešnejša, če se bodo delavci počutili 
varnejše pred večjimi izgubami dohodka; ker je ta varnost odvisna tudi od tega, kako 
lahko je najti novo zaposlitev,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava A

A. ker je Evropska unija skupnost skupnih vrednot, ki si prizadeva za oblikovanje 
skupnega trga ter gospodarske in denarne unije in ki si je zadala nalogo, da bo 
razvila skladne in solidarne odnose med državami članicami ter njihovimi narodi in 
bi zato morala vsaka reforma delovnega prava in trga dela odražati te vrednote ter ker 
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še vedno veljajo osnovna načela delovnega prava, ki so se razvila v Evropi; ker 
delovno pravo zagotavlja pravno varnost in varstvo za delavce in delodajalce bodisi 
prek zakonodaje bodisi s kolektivnimi pogodbami ali s kombinacijo obojega in ker 
vzdržuje ravnovesje moči med delavcem in delodajalcem; ker bo vsaka sprememba v 
delovnem pravu uspešnejša, če se bodo delavci počutili varnejše; ker je ta varnost 
odvisna tudi od tega, v kolikšni meri je možno najti novo zaposlitev brez nevarnosti 
revščine in živeti od dostojnega dela,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava A

A. ker je Evropska unija območje proste trgovine in skupnost skupnih vrednot in bi zato 
morala vsaka reforma delovnega prava in trga dela odražati te vrednote ter ker še 
vedno veljajo osnovna načela delovnega prava, ki so se razvila v Evropi, in ker ta 
načela predstavljajo ključno referenco za delovno pravo v državah članicah EU; ker 
delovno pravo zagotavlja pravno varnost in varstvo za delavce in delodajalce bodisi 
prek zakonodaje bodisi s kolektivnimi pogodbami ali s kombinacijo obojega; ker je 
cilj delovnega prava ustvariti ravnovesje v razmerju moči med delavci in delodajalci, 
da bi zaščitili šibkejšo stran v tem odnosu; ker je treba povečati raven varnosti tako 
za delavce kot za podjetja, zlasti v primeru malih in srednjih podjetij; ker je ta 
varnost odvisna tudi od tega, kako lahko je najti novo zaposlitev, saj se morajo 
podjetja zaradi svetovne konkurence in hitrega razvoja tehnologije vedno hitreje 
prilagajati;

Or. xm

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 22
Uvodna izjava A a (novo)

Aa. ker je Evropski svet leta 1992 naročil državam članicam, da morajo poskrbeti za to, 
da bo vsak posameznik imel dovolj sredstev za dostojno življenje,

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava B

B. ker je ustrezna zaščita pred nezakonito odpustitvijo nepogrešljiva pravica delavcev in 
ker visoka raven varnosti delovnih mest prispeva k skrajšanju obdobja 
brezposelnosti, saj deluje vnaprejšnje obvestilo kot sistem zgodnjega obveščanja ter 
omogoča delavcem in podjetjem, da se izognejo odpustom zaradi inovacij, sprememb 
v proizvodnji ali organizaciji dela, ali da v zgodnji fazi pričnejo s programi 
ponovnega usposabljanja delavcev,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 24
Uvodna izjava B

B. ker bi zato morali obravnavati prožno varnost kot sestavni del močnega evropskega 
socialnega modela, ki spodbuja konkurenčna in prilagodljiva podjetja ter delovno silo,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 25
Uvodna izjava B

B. ker bi zato morali obravnavati prožno varnost kot potrebo po prilagajanju in ker je 
temelj za oblikovanje močnega evropskega socialnega modela, ki spodbuja 
konkurenčna in prilagodljiva podjetja ter delovno silo, ker izraz "prožna varnost" pri 
evropskih delavcih vzbuja veliko zaskrbljenost, saj se bojijo, da bo povzročil večjo 
negotovost zaposlitve, in ker ga je treba zaradi tega opredeliti zelo natančno, hkrati s 
trdnimi načeli, ki jih zajema,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 26
Uvodna izjava B a (novo)

Ba. ker 16 % Evropejcev tvega revščino, 10 % pa jih živi v gospodinjstvih brez delovno 
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aktivnih članov ter je zato nujno, da kakršna koli reforma na podlagi prožne 
varnosti temelji na podrobni presoji vplivov, kar zadeva ranljive skupine, in da si 
taka reforma prizadeva za pospeševanje socialnega vključevanja, obenem pa ne 
ogroža novih skupin;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 27
Uvodna izjava C

C. ker brezposelnost v EU ni posledica zakonodaje za varstvo zaposlitve, ampak prej 
pomanjkljivega ustvarjanja novih delovnih mest; ker je zato potrebna sprememba 
makroekonomskih politik, ki bo podprla naložbe v trajnostni razvoj, trajnostno 
infrastrukturo, v raziskave, razvoj in vseživljenjsko izobraževanje, kar bi ustvarilo 
dinamičen trg dela na poti k polni zaposlenosti, vključno s pravico do kakovostnega 
dela in socialnimi pravicami;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga José Albino Silva Peneda

Predlog spremembe 28
Uvodna izjava C

C. ker brezposelnost v EU ni neposredno povezana z delovno zakonodajo, ampak bolj z 
omejenim ustvarjanjem novih delovnih mest, ki je med drugimi odvisno od 
dinamičnih, inovativnih in konkurenčnih podjetij ter vlaganja v raziskave, razvoj in 
vseživljenjsko učenje, kar lahko tudi prispeva k dinamičnemu trgu dela,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 29
Uvodna izjava C

C. ker lahko preveč omejujoča delovna zakonodaja omeji ustvarjanje delovnih mest, 
čeprav ne povzroči neposredne brezposelnosti v EU, ustvarjanje delovnih mest pa je 
med drugim odvisno od dinamičnih, inovativnih in konkurenčnih podjetij ter 
vlaganja v raziskave, razvoj in vseživljenjsko učenje (črtano),

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 30
Uvodna izjava C

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 31
Uvodna izjava C

C. ker brezposelnost v EU temelji na dveh dejavnikih: po eni strani na omejujoči 
zakonodaji za varstvo zaposlitve, po drugi strani pa na tem, da se odpira premalo 
novih delovnih mest z vlaganjem v raziskave, razvoj in vseživljenjsko izobraževanje, s 
čimer bi ustvarili dinamičen trg dela,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 32
Uvodna izjava D

D. ker nedavne raziskave Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter druge 
raziskave kažejo, da visoka raven varstva delovnega mesta in zaposlitve nima 
negativnega vpliva na rast zaposlovanja in da uspeha oziroma neuspeha pri 
zmanjševanju množične brezposelnosti ni mogoče razložiti s prožnostjo oziroma 
togostjo trgov dela,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 33
Uvodna izjava D a (novo)

Da. ker je iz primera skandinavskih držav jasno razvidno, da so visoka raven varstva 
zaposlitve in standardne oblike delovnega razmerja v celoti združljive z visoko rastjo
zaposlovanja, in ker so nedavne študije Organizacije za gospodarsko sodelovanje in 
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razvoj ter druge študije pokazale, da ni dokazov, da bi manjše varstvo zaposlitve in 
vse šibkejša standardna delovna razmerja spodbudila rast zaposlovanja;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 34
Uvodna izjava D a (novo)

Da. ker je na primer ob reformah za povečanje prožnosti trga dela v Nemčiji v letih od 
1994 do 2004 brezposelnost rasla in ker se je v nasprotju s tem brezposelnost v 
Španiji v istem obdobju znatno zmanjšala brez dejanske deregulacije njenega strogo 
reguliranega trga dela; ker zato povečanja prožnosti trga dela ne more veljati za 
formulo za ustvarjanje več zaposlitev,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 35
Uvodna izjava E

E. ker nedavne raziskave kažejo, da povečanje prožnosti učinkuje na splošno 
poslabšanje statusa delavcev, ki so pogosteje zaposleni za določen kot pa za 
nedoločen čas in ne za polni, temveč za krajši delovni čas, ter se pogosto 
neprostovoljno samozaposlijo; ker nove raziskave, ki temeljijo na podatkih 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, kažejo, da prožnejša zaposlitev 
pomeni bolj negotovo zaposlitev, ter da prožnost zaposlitve najbolj neugodno 
učinkuje na „zaposljivost“ (izboljšanje spretnosti in usposobljenosti delavcev),

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 36
Uvodna izjava E

E. ker je namen prožne varnosti, da omogoči posameznikom in podjetjem, da se soočijo s 
spremembami in da poveča mobilnost evropskega trga dela, ter ker mora biti 
združena s politiko ustvarjanja stabilne in trajnostne zaposlenosti in prihodkov,

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Csaba Őry

Predlog spremembe 37
Uvodna izjava E

E. ker je namen prožne varnosti razširiti sedanjo ponudbo delovnih mest na trgu dela in 
istočasno omogočiti posameznikom, da se soočijo s spremembami, ter povečati 
mobilnost evropskega trga dela, pri tem pa zagotoviti trajne prihodke,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 38
Uvodna izjava E

E. ker je namen prožne varnosti ob ohranitvi ustrezne varnosti omogočiti 
posameznikom, da se soočijo s spremembami, ter povečati mobilnost na evropskem 
trgu dela, s čimer bi dosegli trajnostno zaposlovanje in prihodke,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga José Albino Silva Peneda

Predlog spremembe 39
Uvodna izjava E

E. ker je eden od ciljev prožne varnosti, da omogoči posameznikom, da se soočijo s 
spremembami in da poveča mobilnost evropskega trga dela, kar bi imelo za posledico 
trajnostno zaposlenost in prihodke,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 40
Uvodna izjava E

E. ker bi moral biti koncept prožne varnosti namenjen temu, da bi lahko vsi premagali 
izzive industrijskih sprememb,

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 41
Uvodna izjava E a (novo)

Ea. ker se mobilni delavci še vedno soočajo z izgubo socialne varnosti,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 42
Uvodna izjava F

F. ker morajo države članice spodbujati zbliževanje med svojim delovnim pravom na 
področjih, ki so pod pristojnostjo EU, da bi se lahko enakovredno zastopale na 
notranjem trgu,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 43
Uvodna izjava F

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Stauner

Predlog spremembe 44
Uvodna izjava F

F. ker morajo države članice, če želijo enakovredno konkurirati na evropskem trgu, svoje 
delovno pravo uskladiti na podlagi minimalnega standarda, pri čemer je treba 
spoštovati osnovno pristojnost držav članic in lahko Skupnost ukrepa le do mere, do 
katere ji je pristojnost dodeljena s Pogodbo,

Or. de



PE394.075v01-00 14/77 AM\685022SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 45
Uvodna izjava F

F. ker morajo države članice - da bi se izognile nepravični konkurenci - zagotoviti, da se 
upošteva določena skupna raven standardov v njihovem delovnem pravu, obenem 
pa, da to državam članicam ne preprečuje, da bi uvedle ali obdržale višje standarde, 
če to želijo,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 46
Uvodna izjava F

F. ker večje število atipičnih oblik zaposlitve, ki jih povzroča večja prožnost, izključuje 
vedno večje število delavcev iz socialnih nadomestil, saj je upravičenost do njih 
odvisna od delavčevega zaposlitvenega statusa; ker večja prožnost ogroža tudi 
finančno vzdržnost sistemov socialne varnosti,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 47
Uvodna izjava F

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 48
Uvodna izjava F 

F. ker se morajo države članice, če želijo enakovredno konkurirati na evropskem trgu, 
sporazumeti o minimalnih skupnih temeljih za svoje delovno pravo (črtano), zlasti 
na področjih, za katera je pristojna EU,

Or. el
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 49
Uvodna izjava F a (novo)

Fa. ker številni pregledi delovnih pogojev, ki jih je opravila ustanova Dublin 
Foundation, dokazujejo, da gredo sheme prožnega delovnega časa z roko v roki s 
povečanjem nerednega in nepredvidljivega delovnega časa, kar povzroča klasične 
trajne zdravstvene težave, povezane z delovnim mestom v kombinaciji z novimi, ki so 
povezane z večjim stresom na delovnem mestu zaradi nove organizacije dela, ki je 
prilagojena kratkoročnim tržnim nihanjem; ker je nedavna raziskava pokazala tudi, 
da najprožnejše sheme delovnega časa v Evropi delavcem ne omogočajo, da bi bolje 
uskladili zaposlitev in zasebno življenje,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 50
Uvodna izjava F a (novo)

Fa. ker bi bilo za trajnostni pristop k prožni varnosti treba pravice dolgoročno 
obravnavati širše in ker so potrebne nekatere reforme nacionalnih delovnih trgov in 
sistemov zaposlovanja in socialne zaščite; ker je pomembno razmisliti o vseh 
pravicah socialne zaščite, vključno s sistemi drugega stebra, ne pa samo prvega, 
torej poklicnimi sistemi, 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 51
Uvodna izjava F b (novo)

Fb. ker najranljivejše osebe potrebujejo posebno pozornost, da ne bi postali del revnih 
med zaposlenimi, in ker je bistveni element za uspešno delovanje prožne varnosti, da 
se delavci usposobijo za spoprijem s spremembami, 

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Elizabeth Lynne

Predlog spremembe 52
Uvodna izjava G

G. ker prožna varnost vključuje ravnovesje med pravicami in odgovornostmi 
delodajalcev, delavcev, iskalcev zaposlitve in javnih organov ter predvideva ozračje 
zaupanja in dialoga med javnimi organi in socialnimi partnerji, v katerem bi bile vse 
strani pripravljene prevzeti odgovornost za spremembe in ustvariti uravnotežene 
pakete ukrepov, zlasti v zvezi s prikrajšanimi skupinami, vključno z ženskami, 
priseljenci, mlajšimi in starejšimi delavci ter invalidnimi osebami,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 53
Uvodna izjava G

G. ker prožna varnost vključuje ravnovesje med pravicami in odgovornostmi 
delodajalcev, delavcev, iskalcev zaposlitve in javnih organov ter predvideva ozračje 
zaupanja in dialoga med javnimi organi in socialnimi partnerji, v katerem bi bile vse 
strani pripravljene prevzeti odgovornost za spremembe in ustvariti uravnotežene 
pakete ukrepov zato, da se podpre proces ustvarjanja novih in boljših delovnih mest 
za vse, zagotovi enakost med spoloma ter boj proti diskriminatornim praksam zoper 
ranljivejše skupine delavcev, kot so priseljenci, mlajši in starejši delavci ter invalidi,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 54
Uvodna izjava G

G. ker so ženske na trgu dela v zapostavljenem položaju in niso sorazmerno zastopane 
pri delu s skrajšanim delovnim časom in pri pogosto negotovih novih oblikah 
delovnih razmerij ter se soočajo z ovirami pri dostopu do vseh socialnih pravic, 
socialne zaščite in prejemkov,

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 55
Uvodna izjava G

G. ker prožna varnost vključuje ravnovesje med pravicami in odgovornostmi 
delodajalcev, delavcev, iskalcev zaposlitve in javnih organov ter predvideva ozračje 
zaupanja, preglednosti in dialoga med posamezniki, civilno družbo, javnimi organi in 
socialnimi partnerji, v katerem bi bile vse strani pripravljene prevzeti odgovornost za 
spremembe in ustvariti uravnotežene trajnostne pakete ukrepov, zlasti v zvezi s 
prikrajšanimi skupinami, vključno z ženskami, priseljenci, mlajšimi in starejšimi 
delavci ter invalidi,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 56
Uvodna izjava G a (novo)

Ga. ker je v tem okviru treba upoštevati posebne izzive za mala in srednje velika podjetja 
ter tiste, ki v njih delajo,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernard Lehideux

Predlog spremembe 57
Uvodna izjava G a (novo)

Ga. ker je samozaposlitev ena od glavnih značilnosti organizacije podjetij v Evropi, ker 
je vir gospodarske dinamičnosti ter podjetniškega duha in ker lahko v celoti prispeva 
k "pristopom prožne varnosti", ki jih je opredelila Komisija,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 58
Uvodna izjava H

H. ker je treba visoko brezposelnost in segmentacijo trga dela premagati tako, da se 
delavcem zagotovijo enake pravice, da se postopno odpravjo vse oblike negotove 
zaposlitve ter z vlaganjem v ustvarjanje delovnih mest in v vseživljenjsko učenje,
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 59
Uvodna izjava H

H. ker je treba visoko brezposelnost in segmentacijo trga dela premagati tako, da se 
spodbudi ustvarjanje delovnih mest in delavcem zagotovijo temeljne pravice in 
dostop do vseživljenjskega učenja,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 60
Uvodna izjava H

H. ker je treba visoko brezposelnost in razdrobljenost trga dela premagati (črtano) z 
vlaganjem v ustvarjanje delovnih mest in v vseživljenjsko učenje,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Csaba Őry

Predlog spremembe 61
Uvodna izjava H

H. ker je treba visoko brezposelnost in segmentacijo trga dela premagati tako, da se 
odpravijo očitne neenakosti pravic, ki prizadenejo nekatere skupine delavcev, ter z 
vlaganjem v ustvarjanje delovnih mest in v vseživljenjsko učenje,

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 62
Uvodna izjava H

H. ker je treba visoko brezposelnost in razdrobljenost trga dela premagati z varstvom 
pravic delavcev ter z vlaganjem v ustvarjanje delovnih mest in vseživljenjsko učenje,
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Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 63
Uvodna izjava H

H. ker je treba visoko brezposelnost in razdrobljenost trga dela premagati z delovnim 
pravom, ki je preprosto, pregledno in zanesljivo tako z notranjega kot zunanjega 
vidika, z učinkovito in uspešno politiko trga dela, s sistemi socialnega varstva, ki jih 
je mogoče trajno financirati, ter sodobnimi in vseživljenjskimi oblikami 
usposabljanja;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 64
Uvodna izjava H a (novo)

Ha. ker so delo s krajšim delovnim časom, nižje plačilo in pogodbe za določen čas –
glavna tveganja za revščino med zaposlenimi – značilni predvsem za delovna 
razmerja žensk,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 65
Uvodna izjava I

I. ker (črtano) sporočilo Komisije z naslovom: „Oblikovanje skupnih načel prožne 
varnosti: nova in boljša delovna mesta v povezavi s prožnostjo in varnostjo“ 
(KOM(2007)0359) ne zagotavlja primernih predlogov za izboljšanje revizije 
evropske strategije zaposlovanja leta 2008 ter integriranih smernic za delovna mesta
in rast, in ker bi agenda „kakovostnega dela“, za katero so se zavzeli na 
neformalnem srečanju ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve, lahko postala 
ustreznejša referenčna točka za reformo lizbonske strategije,

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 66
Uvodna izjava I

I. ker je sporočilo Komisije z naslovom: „Oblikovanje skupnih načel prožne varnosti: 
nova in boljša delovna mesta v povezavi s prožnostjo in varnostjo“ KOM(2007)0359) 
treba izboljšati in ga uporabiti kot izhodišče za bolj uravnoteženo razpravo o prožni 
varnosti,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 67
Uvodna izjava I

I. ker so v sporočilu Komisije z naslovom: "Oblikovanje skupnih načel prožne varnosti: 
nova in boljša delovna mesta v povezavi s prožnostjo in varnostjo" (KOM(2007)0359) 
izpuščene pomembne teme, npr. boj proti revščini, in je predstavljen samo en možen 
pristop prožne varnosti kot novo zdravilo za vse, namesto da bi bili upoštevani tudi 
drugi pristopi, katerih cilj bi bil izboljšati življenjske in delovne pogoje,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 68
Uvodna izjava I a (novo)

Ia. ker se pojem „kakovostnega dela“ ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve 
osredotoča na spodbujanje kakovosti zaposlitve in se razlaga v smislu: „Kakovostno 
delo so delojemalčeve pravice in sodelovanje, pravična plača, zaščita varnosti ter 
zdravja pri delu in družini prijazna delovna organizacija; dobri in pravični delovni 
pogoji in ustrezna socialna zaščita so nujno potrebni za to, da bodo državljani 
sprejeli Evropsko unijo.“,

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 69
Uvodna izjava I a (novo)

Ia. ker ima evropski socialni sklad pomembno vlogo pri spodbujanju socialnega dialoga 
in dejavnih politik trga dela, da se zagotovi močan evropski socialni model z novimi 
in boljšimi delovnimi mesti,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 70
Uvodna izjava I a (novo)

Ia. ker je v sporočilu Komisije z naslovom: "Oblikovanje skupnih načel prožne 
varnosti: nova in boljša delovna mesta v povezavi s prožnostjo in varnostjo" 
(KOM(2007)0359) nekritično prevzeta opredelitev Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj glede prožne varnosti, ki ne ustreza več trenutnim razmeram; 
ker obstajajo natančnejše opredelitve,

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 71
Uvodna izjava I b (novo)

Ib. ker je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj nedavno izjavila, da 
zakonodaja o zaščiti delovnih mest pomembno vpliva na skupno stopnjo zaposlenosti 
in da visoke kvote nadomestil pri dajatvah za brezposelnost pozitivno učinkujejo na 
produktivnost; ker je poleg tega tudi Mednarodna organizacija dela dokazala, da je 
povezava med varnostjo zaposlitve in produktivnostjo pozitivna,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 72
Odstavek 1

1. zavrača pristop prožne varnosti Komisije kot popolnoma neuravnotežen, ker 
prožnost ne gre v korak s povečano socialno varnostjo; poudarja, da se Komisija 



PE394.075v01-00 22/77 AM\685022SL.doc

SL

zavzema zgolj za deregulacijo varnosti delovnih mest in kot njeno osrednje bistvo 
prožnejše pogodbe o zaposlitvi ter ne predlaga učinkovitih ukrepov za preprečevanje 
negotove zaposlitve, hkrati pa ohranja politike za zmanjševanje socialne zaščite ter 
pravic delavcev in brezposelnih (manj „velikodušna“ nadomestila za brezposelnost 
in socialna nadomestila, s katerimi se “brezposelne spodbudi k dejavnosti“, 
„ravnotežje pravic in obveznosti“, zmanjševanje pravic in povečevanje obveznosti);

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 73
Odstavek 1

1. se zaveda, da Evropa potrebuje ljudi, ki bodo lahko takoj zgrabili priložnosti, ki se 
ponujajo v hitrem ritmu svetovnega vsakdana, če želi uspeti v enaindvajsetem stoletju;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 74
Odstavek 1

1. se zaveda, da Evropa potrebuje izobraženo delovno silo in podjetja, ki bodo hitro 
posegla po priložnostih za povečanje produktivnosti in inovacij, ki se ponujajo v 
hitrem ritmu svetovnega vsakdana, če želi uspeti v enaindvajsetem stoletju;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 75
Odstavek 1 a (novo)

1a. poudarja, da so v stališču Komisije o prožni varnosti poudarjeni prenehanje 
prerazdelitvene solidarnosti in gospodarski cilji namesto socialnih; poudarja, da 
vsebuje pristop Komisije ponovno konceptualizacijo pojma varnosti, od zaščite pred 
tveganjem do sposobnosti za „prilagajanje spremembam“; poudarja, da v zameno za 
sprejetje večje prožnosti Komisija ponuja delavcem samo obljubo večjega dostopa do 
izobraževanja, usposabljanja ali vseživljenjskega učenja, ne da bi predlagala 
kakršno koli obveznost delodajalcev, da financirajo ukrepe ali da uvedejo pravice za 
delavce in brezposelne;  poudarja, da možnost učenja in usposabljanja sama po sebi 
ne odpira perspektiv za premagovanje brezposelnosti, ta pristop pa tudi ne zagotavlja 
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kakih izterljivih jamstev za zaposlitev ali dohodkovno varnost za delavce;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 76
Odstavek 1 a (novo)

1a. odločno podpira sklep, da je prožnost lahko v interesu delavca in delodajalca ter jo 
je možno doseči z večjo raznolikostjo pogodb in/ali večjo prožnostjo pogodb o 
zaposlitvi za nedoločen čas;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Georgios Toussas

Predlog spremembe 77
Odstavek 1 a (novo)

1a. meni, da je glavni cilj sporočila Komisije z naslovom "Oblikovanje skupnih načel 
prožne varnosti: nova in boljša delovna mesta v povezavi s prožnostjo in varnostjo" 
(KOM(2007) 359) utrditi in standardizirati spremembe, ki so bile v zadnjih letih 
uvedene v EU in državah članicah v škodo delavcev in katerih namen je 
razvrednotiti delovno silo in socialne pravice ter povečati koristi monopolističnih 
skupin podjetij; Komisija v svojem sporočilu odpravlja omejitve glede odpuščanja 
delavcev, spodkopava kolektivne pogodbe o delovnih razmerjih za nedoločen čas s 
polnim delovnim časom in kolektivna pogajanja, povečuje prilagodljive oblike 
pogodb o delu, podira sistem socialnega zavarovanja in opredeljuje slabše pogoje 
glede zavarovanja in pokojnin delavcev; Parlament zato zavrača pristop, smernice 
in cilje, za katere se Komisija zavzema v tem sporočilu;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 78
Odstavek 2

2. poudarja, da je politični pristop „poskrbeti, da se delo izplača“, ki je zapisan v 
sedanji evropski strategiji zaposlovanja in strategiji za zaposlovanje in rast, v 
nasprotju s pojmom prožne varnosti, saj pomeni zmanjševanje storitev varstva, ki bi 
se morale glede na prožno varnost povečati; glede na to poudarja, da v viziji
Komisije prožna varnost sicer postopoma nadomešča maloštevilne preostale cilje 



PE394.075v01-00 24/77 AM\685022SL.doc

SL

kakovosti evropske strategije zaposlovanja in se v njej skuša omejiti obseg evropske 
politike zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 79
Odstavek 2

2. poudarja, da je prožna varnost po potrebi in po skrbnem razmisleku o posledicah 
lahko ena od političnih strategij za reformo trga dela in da mora biti celovita ter 
vključevati vse obstoječe vidike zaposlovanja in socialne politike (črtano) na 
nacionalni in regionalni ravni ter na ravni EU; poudarja, da je prožna varnost 
metoda in da lahko pravne instrumente le dopolnjuje; poudarja, da prožna varnost 
potrebuje družbeni okvir, ki bo dal posameznikom varnost, da se lahko zanesejo 
nanjo;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 80
Odstavek 2

2. poudarja, da je prožna varnost pojem, ki je lahko pomembna sestavina politične in 
gospodarske strategije za reformo trga dela in kot taka mora biti celovita ter 
vključevati vse obstoječe vidike zaposlovanja in socialne politike tako na nacionalni 
kot na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 81
Odstavek 2

2. poudarja, da je prožna varnost politična strategija za reformo trga dela (črtano);

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Csaba Őry

Predlog spremembe 82
Odstavek 2

2. poudarja, da je prožna varnost strateška vizija perspektive razvoja trga dela v 
Evropski uniji, katere glavna značilnost je, da državljanom na podlagi širše ponudbe 
in posodobitve delovnega prava nudi večjo varnost in večje možnosti, da najdejo 
zaposlitev;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 83
Odstavek 2 a (novo)

2a. se zaveda, da se bo podroben razvoj in izvajanje pojma prožne varnosti EU na 
nacionalni ravni razlikoval glede na razmere na nacionalnem trgu dela v državi 
članici, na kulturne pogoje in prednosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 84
Odstavek 2 a (novo)

2a. se zaveda, da je zaradi sprememb v nacionalnih sistemih socialne varnosti in 
delovnega prava ter stroškov, ki izhajajo iz njih, koncept prožne varnosti v praksi 
mogoče izvajati le dolgoročno;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 85
Odstavek 2 b (novo)

2b. vendar kljub temu meni, da je možno in zaželeno izraziti ta pojem v obliki niza 
vodilnih načel na ravni EU;;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 86
Odstavek 2 b (novo)

2b. zato meni, da je Komisija možnosti prožne varnosti predstavila preveč enostransko, 
saj ni upoštevala stroškov teh ukrepov; zato Komisijo poziva, da za te možnosti 
opravi analizo stroškov in koristi;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 87
Odstavek 3

3. poudarja, da bi evropska strategija za prožno varnost morala podrobneje obravnavati 
empirične dokaze o dosedanjih rezultatih reform prožne varnosti v državah 
članicah; poudarja, da so reforme prožne varnosti temeljile na zamisli, da bo 
zmanjšanje ravni zaščite za delavce s standardnimi oblikami zaposlitve v zameno za 
majhne izboljšave zaščite za atipične delavce privedlo do položaja, koristnega za vse, 
ko bo manj negotovih oblik zaposlitve, kar se doslej ni zgodilo niti v vzorčnih 
državah Danski in Nizozemski;  poudarja, da je sorazmerno malo prožno zaposlenih 
pridobilo malo od pomembnih izgub zaščite v primerjavi z mnogo številnejšimi 
„normalno zaposlenimi“;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernard Lehideux

Predlog spremembe 88
Odstavek 3 a (novo)

3a. poudarja, da so možnosti zaposlovanja v malih in obrtniških podjetjih močno 
odvisne od sprememb njihovega regulativnega in davčnega okolja; poudarja tudi 
posebno naravo delovnega razmerja v teh podjetjih, ki temelji na neposrednem 
razmerju med delodajalcem in delojemalcem ter pripadnosti načrtu podjetja s 
prenosom znanja in njihovih lastnih načinov socialnega dialoga; zato zahteva, da se 
posebnosti teh podjetij upoštevajo v evropskih in nacionalnih strategijah o prožni 
varnosti;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 89
Odstavek 3 a (novo)

3a. poudarja dejstvo, da imajo sistemi socialne zaščite pomembno vlogo pri 
obravnavanju tveganja bolj prožnega trga dela; meni, da je zato bistveno, da države 
članice prilagodijo svoje sisteme socialne zaščite, da bodo obvladali tveganja 
posameznih delavcev, se prilagodili novim tveganjem in postali bolj vključujoči;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 90
Odstavek 3 b (novo)

3b. z globoko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v sporočilu Komisije sicer omenjeno 
spodbujanje enakosti med spoloma, vendar so popolnoma prezrte obveznosti in 
odgovornosti, zapisane v sporočilu Komisije z naslovom "Načrt za enakost med 
ženskami in moškimi" (KOM(2006)0092); kritizira dejstvo, da obstoječi zakonodaji 
Evropske unije za spodbujanje enakosti med spoloma doslej ni uspelo doseči ciljev 
ter da razlike v plačilu med spoloma ter pomanjkanje potrebnih pogojev za 
usklajevanje družinskega in poklicnega življenja in javnega varstva otrok ostajajo 
osrednja težava evropskih delavcev;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 91
Odstavek 4

4. zato je prepričan, da (črtano) strategije prožne varnosti niso primerno sredstvo za 
preprečevanje negotovih oblik zaposlitve in zmanjševanje brezposelnosti; poudarja, 
da visoke ravni varstva zaposlitve in delovnih mest temeljijo na temeljni pravici 
delavcev, da so zavarovani pred nezakonito odpustitvijo; poudarja, da je tudi varstvo 
delovnih mest in zaposlitve treba ohraniti kot koristni orodji za splošno politiko 
predvidevanja sprememb in spodbujanja stabilnosti in nepretrganosti zaposlitve; 
poudarja, da ukrepi, kakršen je vnaprejšnje obvestilo, omogočajo združevanje 
nekaterih varstev obstoječega delovnega mesta s pripravo delavcev na spremembo 
delovnega mesta; meni, da je to mnogo boljši pristop kot dopustiti, da ljudje 
postanejo brezposelni, in jih nato „spodbuditi k dejavnosti“ po določenem obdobju 
brezposelnosti;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 92
Odstavek 4

4. je prepričan, da morajo strategije prožne varnosti kar največjo pozornost posvetiti 
glavnim težavam, kot delu uravnoteženega svežnja, o katerem se je treba podrobno 
posvetovati s socialnimi partnerji (črtano);

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elizabeth Lynne

Predlog spremembe 93
Odstavek 4

4. je prepričan, da morajo strategije prožne varnosti kar največjo pozornost posvetiti 
glavnim težavam, kot delu uravnoteženega svežnja, o katerem se je treba podrobno 
posvetovati z vsemi zainteresiranimi stranmi, vendar pa katerikoli poskus povečanja 
prožne varnosti, če ga ni zahteval delavec in brez predhodnega dogovora s 
socialnimi partnerji ali brez neke vrste jasno opredeljenega vračila za povečano 
prožnost lahko privede zgolj do pomanjkanja varnosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Csaba Őry

Predlog spremembe 94
Odstavek 4

4. je prepričan, da morajo strategije prožne varnosti kar največjo pozornost posvetiti 
glavnim težavam, kot delu uravnoteženega svežnja, o katerem se je treba podrobno 
posvetovati s socialnimi partnerji, vendar pa je kateri koli poskus povečanja prožne 
varnosti brez predhodnega dogovora s socialnimi partnerji ali brez splošnega soglasja 
družbe, ki ga ne bi spremljal gospodarski razmah in z njim povezano ustvarjanje 
številnih novih delovnih mest, že vnaprej obsojen na neuspeh;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 95
Odstavek 4

4. je prepričan, da morajo strategije prožne varnosti kar največjo pozornost posvetiti 
glavnim težavam; poudarja, da morajo strategije prožne varnosti v državah članicah, 
kjer je visoka raven varnosti zaposlitve prepreka za zaposlovanje ali ovira hitre 
odzive na spreminjajoče se gospodarske okoliščine, obravnavati te težave na podlagi 
preglednega dialoga med vsemi socialnimi partnerji, v skladu z nacionalnimi običaji 
in prakso, pri čemer se morata prožnost in varnost vzajemno krepiti, vendar pa kateri 
koli poskus povečanja prožne varnosti brez predhodnega dogovora s socialnimi 
partnerji ali brez neke vrste jasno opredeljenega vračila za povečano prožnost lahko 
privede zgolj do pomanjkanja varnosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Mato Adrover

Predlog spremembe 96
Odstavek 4

4. je prepričan, da morajo strategije prožne varnosti kar največjo pozornost posvetiti 
glavnim težavam kot delu uravnoteženega svežnja, o katerem se je treba podrobno 
posvetovati s socialnimi partnerji, vendar pa kateri koli poskus povečanja prožne 
varnosti brez predhodnega dogovora s socialnimi partnerji ali brez ocenitve učinka in 
posledic novih ukrepov, ki bi se morali izvajali, lahko privede zgolj do pomanjkanja 
varnosti;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 97
Odstavek 4

4. je prepričan, da morajo strategije prožne varnosti kar največjo pozornost posvetiti 
glavnim težavam, kot delu uravnoteženega svežnja, o katerem se je treba podrobno 
posvetovati s socialnimi partnerji (črtano);

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 98
Odstavek 4 a (novo)

4a. nasprotuje uvedbi novega kazalnika o „strogosti zakonodaje o varnosti zaposlitve“, 
ki jo je predlagala Komisija, saj je nesmiselna pri prizadevanjih za uresničljivo 
evropsko strategijo zaposlovanja; namesto tega vztraja, da Komisija predstavi 
predlog za omejen niz sintetičnih kvalitativnih kazalnikov kakovosti zaposlitve, ki bi 
dopolnili že sprejete v okviru laekenske reforme smernic za zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 99
Odstavek 4 a (novo)

4a. je trdno prepričan, da mora katera koli oblika zaposlitve vsebovati jedro pravic, ne 
glede na poseben zaposlitveni status;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 100
Odstavek 5

5. je pa prepričan, da se največje težave v Evropi nanašajo na pridobivanje usposobljenih 
in prilagodljivih delavcev, kar je vprašanje, ki bi lahko bilo v ospredju evropskih 
strategij za prožno varnost; poudarja, da bi najprej morali ustvariti prožni trg dela 
tako, da bi zvišali raven izobrazbe in povečali obseg programov za usposabljanje in 
preusposabljanje; premagali ovire za vključevanje žensk, priseljencev, starejših ali 
mlajših delavcev in drugih skupin v trg dela; odstranili ovire za poklicno in 
geografsko mobilnost; in izvajali dejavne politike trga dela, ki pospešujejo prehod s 
stare na novo zaposlitev; poudarja odločilno vlogo novih tehnologij pri izobraževanju 
in usposabljanju ter opozarja na nove oblike prožnosti, ki jih ponujajo dogovori 
socialnih partnerjev o delu na daljavo, skrajšanem delovnem času in delu na določen 
čas; (črtano)

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 101
Odstavek 5

5. je pa prepričan, da se največje težave v Evropi nanašajo na ohranjajočo se visoko 
raven brezposelnosti, rast negotovih oblik zaposlitve, izginjanje pravic delavcev in 
socialno zaščito ter  pridobivanje usposobljenih in sposobnih delavcev, kar so 
vprašanja, ki bi lahko bila v ospredju evropskega pregleda evropskih strategij 2008;
poudarja, da bi najprej morali ustvariti vključujoč trg dela tako, da bi spodbujali 
kakovost zaposlitve in agendo „kakovostnega dela“, zvišali raven izobrazbe in 
povečali obseg programov za usposabljanje in preusposabljanje; povečali enakost med 
spoloma in vključevanje žensk, priseljencev, starejših ali mlajših delavcev in drugih 
prikrajšanih  skupin v trg dela; odstranili ovire za svobodno izbrano poklicno in 
geografsko mobilnost; ter izvajali dejavne politike trga dela, ki pospešujejo prehod s 
stare na novo zaposlitev; poudarja odločilno vlogo novih tehnologij pri izobraževanju 
in usposabljanju ter opozarja v zvezi s tem na dogovore socialnih partnerjev o delu na 
daljavo, skrajšanem delovnem času in delu na določen čas; se ne strinja z 
razlikovanjem Komisije med zaposlenimi in zunanjimi sodelavci;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 102
Odstavek 5

5. je pa prepričan, da se največje težave v Evropi nanašajo na pridobivanje usposobljenih 
in prilagodljivih delavcev, kar je vprašanje, ki bi lahko bilo v ospredju evropskih 
strategij za prožno varnost; poudarja, da bi najprej morali ustvariti prožni trg dela 
tako, da bi zvišali raven izobrazbe in povečali obseg programov za usposabljanje in 
preusposabljanje; premagali ovire za vključevanje žensk, priseljencev, starejših ali 
mlajših delavcev in drugih skupin v trg dela; odstranili ovire za poklicno in 
geografsko mobilnost ter spodbujali varen prehod s stare na novo zaposlitev; 
poudarja odločilno vlogo novih tehnologij pri izobraževanju in usposabljanju ter 
opozarja na nove oblike prožnosti, ki jih ponujajo dogovori socialnih partnerjev o delu 
na daljavo, skrajšanem delovnem času in delu na določen čas; se ne strinja z 
razlikovanjem Komisije med zaposlenimi in zunanjimi sodelavci;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 103
Odstavek 5

5. je pa prepričan, da se največje težave v Evropi nanašajo na pridobivanje usposobljenih 
in prilagodljivih delavcev, kar je vprašanje, ki bi lahko bilo v ospredju evropskih 
strategij za prožno varnost; poudarja, da bi najprej morali ustvariti prožni trg dela 
tako, da bi zvišali raven izobrazbe in povečali priložnosti za vajeništvo, obseg 
programov za usposabljanje in preusposabljanje; izvajali učinkovito 
protidiskriminacijsko politiko in premagali ovire za vključevanje žensk, priseljencev, 
starejših ali mlajših delavcev in drugih diskriminiranih skupin v trg dela; odstranili 
ovire za poklicno in geografsko mobilnost; ter izvajali dejavne politike trga dela, ki 
pospešujejo prehod s stare na novo zaposlitev; poudarja odločilno vlogo novih 
tehnologij pri izobraževanju in usposabljanju ter opozarja na nove oblike prožnosti, ki 
jih ponujajo dogovori socialnih partnerjev o delu na daljavo, skrajšanem delovnem 
času in delu na določen čas; se ne strinja z razlikovanjem Komisije med zaposlenimi 
in zunanjimi sodelavci ter s stališčem, da zakonodaja o varnosti zaposlitve nujno 
vodi v segmentacijo trga dela; nasprotno je prepričan, da je močna zaščita delovnih 
mest osnovni pogoj za varnost zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 104
Odstavek 5

5. je pa prepričan, da eno poglavitnih vprašanj v zvezi z gospodarstvom EU in 
družbenim razvojem zadeva konkurenčnost in inovativnost v podjetjih ter da mora to
biti v ospredju evropskih strategij za prožno varnost; poudarja, da bi najprej morali 
ustvariti prožni trg dela tako, da bi spodbujali prožne in zanesljive pogodbene 
ureditve v okviru sodobnih delovnih organizacij ter zvišali raven izobrazbe in 
povečali obseg programov za usposabljanje in preusposabljanje, premagali ovire za 
vključevanje žensk, priseljencev, starejših ali mlajših delavcev in drugih prikrajšanih 
skupin v trg dela, odstranili ovire za poklicno in geografsko mobilnost ter izvajali 
dejavne politike trga dela, ki pospešujejo prehod s stare na novo zaposlitev; poudarja 
odločilno vlogo novih tehnologij pri izobraževanju in usposabljanju ter opozarja na 
nove oblike prožnosti, ki jih ponujajo dogovori socialnih partnerjev o delu na daljavo, 
skrajšanem delovnem času in delu za določen čas; (črtano)

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Csaba Őry

Predlog spremembe 105
Odstavek 5

5. je pa prepričan, da se največje težave v Evropi nanašajo na pridobivanje usposobljenih 
in prilagodljivih delavcev, kar je vprašanje, ki bi lahko bilo v ospredju evropskih 
strategij za prožno varnost; poudarja, da bi najprej morali odpraviti ovire za poklicno 
in geografsko mobilnost ter ustvariti prožni trg dela tako, da bi zvišali raven 
izobrazbe, (črtano) povečali obseg programov za usposabljanje in preusposabljanje, 
odpravili ovire za vključevanje žensk, priseljencev, starejših ali mlajših delavcev in 
drugih skupin v trg dela (črtano) ter izvajali dejavno politiko na trgu dela, ki 
pospešuje prehod s stare na novo zaposlitev; poudarja odločilno vlogo novih 
tehnologij pri izobraževanju in usposabljanju ter opozarja na nove oblike prožnosti, ki 
jih ponujajo dogovori socialnih partnerjev o delu na daljavo, skrajšanem delovnem 
času in delu za določen čas; (črtano)

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elizabeth Lynne

Predlog spremembe 106
Odstavek 5

5. je pa prepričan, da se največje težave v Evropi nanašajo na pridobivanje usposobljenih 
in prilagodljivih delavcev, kar je vprašanje, ki bi lahko bilo v ospredju evropskih 
strategij za prožno varnost; poudarja, da bi najprej morali ustvariti prožni trg dela 
tako, da bi zvišali raven izobrazbe in povečali obseg programov za usposabljanje in 
preusposabljanje, premagali ovire za vključevanje žensk, priseljencev, starejših ali 
mlajših delavcev in drugih prikrajšanih skupin v trg dela, odstranili ovire za poklicno 
in geografsko mobilnost ter izvajali dejavne politike trga dela, ki pospešujejo prehod s 
stare na novo zaposlitev; poudarja odločilno vlogo novih tehnologij pri izobraževanju 
in usposabljanju ter opozarja na nove oblike prožnosti, ki jih ponujajo dogovori 
socialnih partnerjev o delu na daljavo, skrajšanem delovnem času in delu za določen 
čas; (črtano)

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Mato Adrover

Predlog spremembe 107
Odstavek 5

5. je pa prepričan, da se največje težave v Evropi nanašajo na pridobivanje usposobljenih 
in prilagodljivih delavcev, kar je vprašanje, ki bi lahko bilo v ospredju evropskih 
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strategij za prožno varnost; poudarja, da bi najprej morali ustvariti prožni trg dela 
tako, da bi zvišali raven izobrazbe in povečali obseg programov za usposabljanje in 
preusposabljanje, premagali ovire za vključevanje žensk, priseljencev, starejših ali 
mlajših delavcev in drugih prikrajšanih skupin v trg dela, odstranili ovire za poklicno 
in geografsko mobilnost ter izvajali dejavne politike trga dela, ki pospešujejo prehod s 
stare na novo zaposlitev; poudarja odločilno vlogo novih tehnologij pri izobraževanju 
in usposabljanju ter novih oblik prožnosti, ki jih ponujajo dogovori socialnih 
partnerjev o delu na daljavo, skrajšanem delovnem času in delu za določen čas pri 
vključevanju omenjenih prikrajšanih skupin in dolgotrajno brezposelnih na trg 
dela;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 108
Odstavek 5

5. poudarja, da bi najprej morali ustvariti prožni trg dela tako, da bi zmanjšali 
birokracijo, pretirano urejanje in nepreglednost delovnega prava ter zagotovili 
pregledno, zaposlovanju prijazno delovno pravo z zanesljivimi predpisi, usmerjenimi 
k poslovni praksi, o začetku in zaključku delovnega razmerja, zvišali raven izobrazbe 
in povečali obseg programov za usposabljanje in preusposabljanje, premagali ovire za 
vključevanje žensk, priseljencev, starejših ali mlajših delavcev in drugih skupin v trg 
dela; odstranili ovire za poklicno in geografsko mobilnost; in izvajali dejavne politike 
trga dela, ki pospešujejo prehod s stare na novo zaposlitev; poudarja odločilno vlogo 
usposobljenih in prilagodljivih delavcev ter novih tehnologij pri izobraževanju in 
usposabljanju ter opozarja na nove oblike prožnosti, ki jih ponujajo dogovori socialnih 
partnerjev o delu na daljavo, skrajšanem delovnem času in delu na določen čas; 
(črtano)

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Csaba Őry

Predlog spremembe 109
Odstavek 5 a (novo)

5a. zato predlaga, da Svet decembra 2007 preuči možnost, da bi datum razveljavitve 
prehodnih ukrepov, ki ovirajo prosto gibanje delavcev iz osmih novih držav članic, 
premaknili naprej na 1. januar 2009; poudarja, da bi bila odprava ovir za mobilnost 
do konca leta 2008 pomembno politično sporočilo, ki bi potrdilo zavezanost 
Evropske unije, da naredi vse za izboljšanje geografske in poklicne mobilnosti 
delavcev;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 110
Odstavek 5 a (novo)

5a. meni, da mora Komisija – za spremljanje učinkovitosti politike prožne varnosti –
poleg kazalnikov, kot je indeks varovanja zaposlitve, ki so ga razvili strokovnjaki 
OECD, upoštevati tudi kazalnike kakovosti dela, vlaganje v spretnosti 
posameznikov, raven negotovosti delovnih mest in pogodb ter prehajanje z atipičnih 
pogodb na pogodbe za nedoločen čas;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 111
Odstavek 6

6. zato predlaga, da Evropski svet decembra 2007 sprejme bolj uravnotežen sveženj 
načel prožne varnosti, ki temeljijo na ustvarjanju kakovostnih zaposlitev in krepitvi 
evropskega socialnega modela; poudarja, da bi morala ta načela vključevati:
• temeljne pravice vseh delavcev ne glede na zaposlitveni status,
• dosledne sankcije in kazni za kršitve ali neustrezno izvajanje zakonov,
• enako plačilo za enako delo na enakem mestu,
• potrebo po usposobljenih in prilagodljivih delavcih,
• ukrepe proti negotovim zaposlitvam in nezakonitim delovnim praksam, 
• premagovanje segmentacije trga dela in dvig z načela varnosti delovnega mesta na 
varnost zaposlitve,
• sodelovanje pri soočanju s spremembami,
• enakost spolov in enake možnosti za vse,
• načrtovanje nacionalnih smernic ob posvetovanju s socialnimi partnerji,
• makroekonomski okvir rasti ter nova in boljša delovna mesta,
• krepitev vloge socialnega dialoga in socialnih partnerstev za oblikovanje prožne 
varnosti, uspešno pogajanje o njej ter njeno izvajanje in izvajanje z njo povezanih 
ukrepov,
• agendo o zagotavljanju dobrih delovnih pogojev ter kakovostnih delovnih mest,
• institucije delovnega prava, ki spodbujajo in krepijo varstvo zaposlitve, ter agendo 
visoke varnosti zaposlitve;

Or. xm
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 112
Odstavek 6

6. zato predlaga, da Evropski svet decembra 2007 sprejme bolj uravnotežen sveženj 
načel za naslednje triletno obdobje smernic za zaposlovanje, ki temeljijo na 
spodbujanju „kakovostnega dela“, ustvarjanju kakovostnih zaposlitev in krepitvi 
evropskega socialnega modela; poudarja, da bi morala ta načela vključevati:

• potrebo po usposobljenih in visoko kvalificiranih delavcih, ki je povezana s 
spodbujanjem kakovosti, varnosti, zdravja in dobrega počutja pri delu, z 
oživljanjem pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas, zaposlitve s polnim delovnim 
časom ter visoke ravni socialnega varstva in pravic delavcev kot splošne 
evropske reference,

• ukrepe proti negotovim zaposlitvam in nezakonitim delovnim praksam,
• premagovanje segmentacije trga dela in spodbujanje vključujočega trga dela z 

visoko ravnijo varnosti delovnega mesta in zaposlitve,
• spodbujanje uskladitve poklicnega in zasebnega življenja z novim evropskim 

standardom za delovni čas, ki temelji na krajši kolektivni zaposlitvi za polni čas, 
• sodelovanje delodajalcev, predstavnikov delavcev in sindikatov pri soočanju s 

spremembami,
• enakost spolov in enake možnosti za vse,
• načrtovanje nacionalnih smernic z okrepitvijo vloge in obsega kolektivnih pogodb 

ter socialnega dialoga ob posvetovanju s socialnimi partnerji,
• izboljšanje novih socialnih pravic in socialnega varstva s podpiranjem težkih 

prehodov v človekovem življenju, da se preprečijo tveganje glede prihodka in 
druga življenjska tveganja ter da se omogoči ohranjanje in pridobivanje pravic 
do pokojnine, zdravstvenega zavarovanja itd. pri takih prehodih ter

• makroekonomski okvir trajnostnega razvoja, uravnotežene rasti ter novih in 
boljših delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Agnes Schierhuber

Predlog spremembe 113
Odstavek 6

6. zato predlaga, da Evropski svet decembra 2007 sprejme bolj uravnotežen sveženj 
načel prožne varnosti, ki temeljijo na ustvarjanju kakovostnih zaposlitev in krepitvi 
evropskega socialnega modela; poudarja, da bi morala ta načela vključevati:
• potrebo po usposobljenih in prilagodljivih delavcih,
• ukrepe proti (črtano) nezakonitim delovnim praksam,
• premagovanje segmentacije trga dela in dvig z načela varnosti delovnega mesta na 
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varnost zaposlitve,
• sodelovanje pri soočanju s spremembami,
• enakost spolov in enake možnosti za vse,
• načrtovanje nacionalnih smernic ob posvetovanju s socialnimi partnerji,
• makroekonomski okvir rasti in zaposlitev;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 114
Odstavek 6

6. zato predlaga, da Evropski svet decembra 2007 sprejme bolj uravnotežen sveženj 
načel prožne varnosti, ki temeljijo na ustvarjanju kakovostnih zaposlitev in krepitvi 
evropskega socialnega modela; poudarja, da bi morala ta načela vključevati:
• potrebo po usposobljenih in prilagodljivih delavcih,
• ukrepe proti (črtano) nezakonitim delovnim praksam,
• premagovanje segmentacije trga dela in temeljna enakovrednost načela varnosti 
delovnega mesta na varnost zaposlitve,
• sodelovanje pri soočanju s spremembami,
• enakost spolov in enake možnosti za vse,
• načrtovanje nacionalnih smernic ob posvetovanju s socialnimi partnerji,
• makroekonomski okvir rasti in zaposlitev;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 115
Odstavek 6

6. zato predlaga, da Evropski svet decembra 2007 sprejme bolj uravnotežen sveženj 
načel prožne varnosti, ki temeljijo na ustvarjanju kakovostnih zaposlitev in krepitvi 
vrednot evropskega socialnega modela; poudarja, da bi morala ta načela vključevati:
• potrebo po usposobljenih in prilagodljivih delavcih
• ukrepe proti negotovim zaposlitvam in nezakonitim delovnim praksam
• premagovanje segmentacije trga dela in prehod z načela varnosti delovnega mesta 

na varnost zaposlitve
• sodelovanje pri soočanju s spremembami
• enakost med spoloma in enake možnosti za vse
• načrtovanje nacionalnih smernic ob posvetovanju s socialnimi partnerji v skladu z 

nacionalnimi običaji in prakso
• makroekonomski okvir rasti in zaposlitev;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 116
Odstavek 6

6. zato predlaga, da Evropski svet decembra 2007 sprejme splošna načela prožne 
varnosti, ki temeljijo na ustvarjanju kakovostnih zaposlitev in krepitvi evropskega 
socialnega modela; poudarja, da bi morala ta načela vključevati:
• makroekonomski okvir rasti ter nova in boljša delovna mesta
• potrebo po usposobljenih in prilagodljivih delavcih
• ukrepe proti negotovim zaposlitvam in nezakonitim delovnim praksam
• premagovanje segmentacije trga dela s spodbujanjem varnosti delovnega mesta in 
izboljšanjem varnosti zaposlitve
• potrebo po višji ravni socialne zaščite, vključno z velikodušnimi nadomestili za 
brezposelnost z zavarovanjem za vse zadevne delavce v povezavi z dejavnimi 
politikami trga dela in vseživljenjskim učenjem
• sodelovanje pri soočanju s spremembami, tudi na regionalni in družbeni ravni
• enakost med spoloma in enake možnosti za vse
• načrtovanje nacionalnih smernic ob posvetovanju s socialnimi partnerji
• vlogo socialnega dialoga in socialnih partnerstev za oblikovanje in izvajanje politik 
prožne varnosti in z njimi povezanih politik, ob polnem spoštovanju neodvisnosti 
socialnih partnerjev s strani vlad;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elizabeth Lynne

Predlog spremembe 117
Odstavek 6

6. zato predlaga, da Evropski svet decembra 2007 sprejme bolj uravnotežen sveženj 
načel prožne varnosti, ki temeljijo na ustvarjanju kakovostnih zaposlitev in krepitvi 
evropskega socialnega modela; poudarja, da bi morala ta načela vključevati:
• potrebo po usposobljenih in prilagodljivih delavcih
• ukrepe proti izkoriščevalskim zaposlitvam in nezakonitim delovnim praksam
• premagovanje segmentacije trga dela in prehod z načela varnosti delovnega mesta na 
varnost zaposlitve
• sodelovanje pri soočanju s spremembami
• enakost med spoloma in enake možnosti za vse
• naložbe v vseživljenjsko učenje
• spodbujanje enakih možnosti za vse, ne glede na starost (preprečevanje 
brezposelnosti mladih in starejših delavcev)
• načrtovanje nacionalnih smernic ob posvetovanju s socialnimi partnerji in civilno 
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družbo, ki zastopa izključene skupine
• makroekonomski okvir rasti in zaposlitev;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 118
Odstavek 6

6. zato predlaga, da Evropski svet decembra 2007 sprejme bolj uravnotežen sveženj 
načel prožne varnosti, ki temeljijo na ustvarjanju kakovostnih zaposlitev in krepitvi 
evropskega socialnega modela; poudarja, da bi morala ta načela vključevati:

• potrebo po usposobljenih in prilagodljivih delavcih,
• ukrepe za prožnejše in zanesljivejše pogodbe,
• premagovanje segmentacije trga dela in dvig z načela varnosti delovnega 

mesta na varnost zaposlitve,
• sodelovanje pri soočanju s spremembami,
• enakost spolov in enake možnosti za vse,
• načrtovanje nacionalnih smernic ob posvetovanju s socialnimi partnerji,
• makroekonomski okvir rasti in zaposlitev;

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 119
Odstavek 6

6. zato predlaga, da Evropski svet decembra 2007 sprejme (črtano) uravnotežen sveženj 
načel prožne varnosti, ki jih je predlagala Komisija, ter jim doda naslednje točke:

• potrebo po usposobljenih in prilagodljivih delavcih,
• ukrepe proti (črtano) nezakonitim delovnim praksam, 
• premagovanje segmentacije trga dela in dvig z načela varnosti delovnega mesta 

na varnost zaposlitve,
• sodelovanje pri soočanju s spremembami,
• enakost spolov in enake možnosti za vse,
• (črtano)
• makroekonomski okvir rasti in zaposlitev;

Or. de



PE394.075v01-00 40/77 AM\685022SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Georgios Toussas

Predlog spremembe 120
Odstavek 6 a (novo)

6a. poziva k odpravi negotovih zaposlitev s skrajšanim delovnim časom ali za določen 
čas in spodbuja trajne zaposlitve s polnim delovnim časom in za nedoločen čas, 
zmanjšanje delovnega časa na sedemurni delovnik ter petdnevni in 35-urni delovni 
teden z večjimi plačami in varstvom delavcev pred odpuščanjem ter močnejšim 
javnim in splošnim socialnim varstvom in zavarovanjem;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Georgios Toussas

Predlog spremembe 121
Odstavek 6 b (novo)

6b. poziva, naj se zagotovijo, okrepijo in izboljšajo sistemi varstva za brezposelnost s 
povečanjem nadomestil na najmanj 80 % osnovne plače za celotno obdobje 
brezposelnosti, naj se obdobje brezposelnosti šteje v delovno dobo, naj se zagotovi 
državna podpora za družine z vzdrževanimi otroki, brezplačne državne jasli in 
vzgojno-varstvene ustanove za otroke brezposelnih ter posebni ukrepi za varstvo 
brezposelnih žensk, mladih in ljudi s posebnimi potrebami;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 122
Odstavek 7

7. opozarja, da ima EU določene pristojnosti na področju zaposlovanja in socialne 
politike ter opominja države članice in Komisijo na njihovo odgovornost pri 
zagotavljanju nekaterih pravic na ravni Evropske unije; opozarja, da evropska 
zakonodaja dopolnjuje pravila nacionalnih trgov dela in je pomembna pri 
zagotavljanju pravic delavcev;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 123
Odstavek 7

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Csaba Őry

Predlog spremembe 124
Odstavek 7

7. opozarja na pristojnosti EU na področju zaposlovanja in socialne politike ter opominja 
države članice in Komisijo na njihovo odgovornost pri zagotavljanju pravic na ravni 
Evropske unije; (črtano)

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 125
Odstavek 7

7. opozarja na pristojnost držav članic na področju zaposlovanja in socialne politike ter
na načeli subsidiarnosti in sorazmernosti; opozarja, da evropska zakonodaja 
dopolnjuje pravila nacionalnih trgov dela (črtano); 

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Stauner

Predlog spremembe 126
Odstavek 7

7. opozarja na temeljno pristojnost držav članic na področju zaposlovanja in socialne 
politike (črtano); opozarja, da evropska zakonodaja zgolj dopolnjuje pravila 
nacionalnih trgov dela (črtano);

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Csaba Őry

Predlog spremembe 127
Odstavek 7 a (novo)

7a. poziva Komisijo in države članice, naj še posebej preučijo pravni položaj 
samozaposlenih oseb, malih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij, za 
katerega je značilno, da je gospodarsko zelo odvisen od naročnikov, in naj razmislijo 
o najustreznejših zakonodajnih sredstvih za izboljšanje njihovega socialnega varstva 
ter o ukrepih, s katerimi bi delovno pravo postalo prožnejše;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 128
Odstavek 7 a (novo)

7 a. poudarja načelo subsidiarnosti; poudarja, da potrebujejo države članice manevrski 
prostor, da bi zagotovile ravnotežje med potrebo po varstvu ter potrebo po prožnosti 
v skladu z izhodiščnimi pogoji ter tradicijami posameznih nacionalnih trgov dela;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 129
Odstavek 8

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 130
Odstavek 8

8. v zvezi s tem poziva k sprejetju direktive o delovanju agencije, ki temelji na načelu 
enakega obravnavanja in enakega plačila, ter k izboljšanju direktive o evropskem 
svetu delavcev in k boljšemu izvajanju direktive o napotitvi delavcev na delo;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 131
Odstavek 8

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elizabeth Lynne

Predlog spremembe 132
Odstavek 8

8. v zvezi s tem poziva k učinkovitejšemu izvajanju vse zakonodaje na področju 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Csaba Őry

Predlog spremembe 133
Odstavek 8

črtano

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 134
Odstavek 8

črtano

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 135
Odstavek 8 a (novo)

8a. poziva, naj bo revidirana direktiva o delovnem času usklajena s ciljem uskladitve 
poklicnega in zasebnega življenja, za kar je med drugim potrebno:
- jasna omejitev najvišjega števila ur v delovnem tednu na ravni EU (kot prvi korak 
zmanjšanje sedanje 48-urne tedenske norme na 40, pri tem pa se ukinejo vsa 
odstopanja in vrzeli v obstoječi direktivi), kar bi države članice spodbudilo k 
skrajšanju delovnega časa na nacionalni ravni;
- določiti merila za zaposlitev s krajšim delovnim časom, tako da bodo tisti, ki bodo 
želeli biti zaposleni s krajšim delovnim časom, imeli na razpolago le trajnostno in 
socialno zaščiteno tovrstno delo (od 15 do 25 ur tedensko);

- doseči enakopraven položaj zaposlitve za polni in za krajši delovni čas, kar zadeva 
plačilo po urni postavki, pravice do izobraževanja in vseživljenjskega učenja, 
poklicne možnosti in socialno varstvo;
- odpraviti vse možnosti neudeležbe iz direktive in zagotoviti polno izvajanje sodb 
Sodišča Evropskih skupnosti (neaktivno delo na delovnem mestu se na primer šteje 
za delovni čas, nadomestni počitek je treba zagotoviti takoj po obdobjih dežurnega 
dela);

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 136
Odstavek 9

9. poziva tudi k ponovnem boju proti neprijavljenemu delu in sivi ekonomiji, ki – čeprav 
je v različnih državah članicah prisotna v različnem obsegu – škodljivo vpliva na 
gospodarstvo, ne ščiti delavcev, škoduje potrošnikom, zmanjšuje davčne prihodke ter 
povzroča nelojalno konkurenco med podjetji; poziva Komisijo k boju proti 
neprijavljenemu delu in sicer z učinkovitejšim usklajevanjem med inšpektorati za 
delo (črtano), poziva k intenzivnemu nacionalnemu usklajevanju med udeleženimi 
javnimi in zasebnimi organizacijami ter poziva države članice, naj za boj proti davčni 
zlorabi uporabijo inovativne metode, ki temeljijo na kazalnikih in merilih, značilnih za 
različne poslovne sektorje;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 137
Odstavek 9

9. poziva tudi k ponovnem boju proti neprijavljenemu delu in sivi ekonomiji, ki – čeprav 
je v različnih državah članicah prisotna v različnem obsegu – škodljivo vpliva na 
gospodarstvo, ne ščiti delavcev, škoduje potrošnikom, zmanjšuje davčne prihodke ter 
povzroča nelojalno konkurenco med podjetji; poziva države članice k boju proti 
neprijavljenemu delu z ustvarjanjem evropske platforme za usklajevanje in upravno 
sodelovanje med inšpektorati za delo in/ali sindikati; izrazito poudarja nadzorna 
pooblastila nacionalnih organov, o katerih je Komisija pogosto dvomila, pa so bila 
vedno potrjena, nazadnje s sodbo Sodišča Evropskih skupnosti z dne 18. julija 2007 
(C-490/04), in poziva Komisijo, naj zagotovi intenzivno usklajevanje med 
udeleženimi javnimi in zasebnimi organizacijami; poziva države članice, naj za boj 
proti davčni zlorabi uporabijo inovativne metode, ki temeljijo na kazalnikih in merilih, 
značilnih za različne poslovne sektorje; 

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Agnes Schierhuber

Predlog spremembe 138
Odstavek 9

9. poziva tudi k ponovnem boju proti neprijavljenemu delu in sivi ekonomiji, ki – čeprav 
je v različnih državah članicah prisotna v različnem obsegu – škodljivo vpliva na 
gospodarstvo, ne ščiti delavcev, škoduje potrošnikom, zmanjšuje davčne prihodke ter 
povzroča nelojalno konkurenco med podjetji; poziva Komisijo k boju proti 
neprijavljenemu delu z ustvarjanjem evropske platforme za usklajevanje med 
inšpektorati za delo in/ali socialnimi partnerji, poziva k intenzivnim usklajevanjem 
med udeleženimi javnimi in zasebnimi organizacijami; poziva države članice, naj za 
boj proti davčni zlorabi uporabijo inovativne metode, ki temeljijo na kazalnikih in 
merilih, značilnih za različne poslovne sektorje;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 139
Odstavek 9

9. poziva tudi k ponovnem boju proti neprijavljenemu delu in sivi ekonomiji, ki – čeprav 
je v različnih državah članicah prisotna v različnem obsegu – škodljivo vpliva na 
gospodarstvo, ne ščiti delavcev, škoduje potrošnikom, zmanjšuje davčne prihodke ter 
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povzroča nelojalno konkurenco med podjetji; (črtano)

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Stauner

Predlog spremembe 140
Odstavek 9

9. poziva tudi k ponovnem boju proti neprijavljenemu delu in sivi ekonomiji, ki – čeprav 
je v različnih državah članicah prisotna v različnem obsegu – škodljivo vpliva na 
gospodarstvo, ne ščiti delavcev, škoduje potrošnikom, zmanjšuje davčne prihodke ter 
povzroča nelojalno konkurenco med podjetji; (črtano) poziva k intenzivnemu 
nacionalnemu usklajevanju med udeleženimi javnimi in zasebnimi organizacijami; 
poziva države članice, naj za boj proti davčni zlorabi uporabijo inovativne metode, ki 
temeljijo na kazalnikih in merilih, značilnih za različne poslovne sektorje;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 141
Odstavek 9

9. poziva tudi k ponovnem boju proti neprijavljenemu delu in sivi ekonomiji, ki – čeprav 
je v različnih državah članicah prisotna v različnem obsegu – škodljivo vpliva na 
gospodarstvo, ne ščiti delavcev, škoduje potrošnikom, zmanjšuje davčne prihodke ter 
povzroča nelojalno konkurenco med podjetji; poziva Komisijo, da podpira izmenjavo 
najboljše prakse ter sodelovanje med državami članicami pri boju proti 
neprijavljenemu delu;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ona Juknevičienė

Predlog spremembe 142
Odstavek 9

9. poziva države članice, naj se z uveljavljanjem veljavne zakonodaje borijo proti 
neprijavljenemu delu in sivi ekonomiji, ki – čeprav je v različnih državah članicah 
prisotna v različnem obsegu – škodljivo vpliva na gospodarstvo, ne ščiti delavcev, 
škoduje potrošnikom, zmanjšuje davčne prihodke ter povzroča nelojalno konkurenco 
med podjetji; (črtano)
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 143
Odstavek 10

10. je prepričan, da je vzdušje zaupanja in dialoga možno doseči zgolj z udeležbo 
socialnih partnerjev pri prilagajanju nacionalnih politik, s spodbujanjem močnih 
sindikatov in kolektivnih pogajanj, kot dela participativnega sistema zaposlovanja z 
visoko ravnijo zaupanja, ki ima za posledico zagotovljene pravice delavcev; poudarja, 
da je treba obravnavati pomanjkljivosti pri opravljanju kolektivnih pogajanj ter 
spodbuja razširitev kolektivnih pogajanj in socialnega dialoga – vključno s čezmejnim 
in sektorskim dialogom – ,da bodo vključevali tudi usposabljanje, organizacijo dela in 
vprašanja, povezana s predvidevanjem sprememb, prestrukturiranjem in selitvijo 
podjetja; poziva Komisijo, naj socialnim partnerjem zagotovi tehnično in finančno 
pomoč;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elizabeth Lynne

Predlog spremembe 144
Odstavek 10

10. je prepričan, da je vzdušje zaupanja in dialoga možno doseči zgolj z udeležbo vseh 
zainteresiranih strani pri prilagajanju nacionalnih politik, s spodbujanjem močnih 
sindikatov in kolektivnih pogajanj, kjer se to izvaja, kot dela participativnega sistema 
zaposlovanja z visoko ravnijo zaupanja, ki ima za posledico ravnovesje; poudarja, da 
je treba obravnavati pomanjkljivosti pri opravljanju kolektivnih pogajanj in spodbuja 
razširitev kolektivnih pogajanj in socialnega dialoga – vključno s čezmejnim in 
sektorskim dialogom –, da bodo vključevali tudi usposabljanje, organizacijo dela in 
vprašanja, povezana s prestrukturiranjem in selitvijo podjetja; poziva Komisijo, naj 
socialnim partnerjem zagotovi tehnično in finančno pomoč;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 145
Odstavek 10

10. je prepričan, da je vzdušje zaupanja in dialoga možno doseči zgolj z udeležbo 
socialnih partnerjev pri prilagajanju nacionalnih politik, s spodbujanjem močnih 
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sindikatov in kolektivnih pogajanj, kot dela participativnega sistema zaposlovanja z 
visoko ravnijo zaupanja, ki ima za posledico ravnovesje na evropski, nacionalni in 
lokalni ravni ter na ravni podjetij; poudarja, da je treba obravnavati pomanjkljivosti pri 
opravljanju kolektivnih pogajanj in potrebo, da se zagotovi svobodo združevanja in 
učinkovite sindikalne dejavnosti; spodbuja širitev kolektivnih pogajanj in spodbuja 
razširitev kolektivnih pogajanj in socialnega dialoga – vključno s čezmejnim in 
sektorskim dialogom –, da bodo vključevali tudi usposabljanje, organizacijo dela in 
vprašanja, povezana s prestrukturiranjem in selitvijo podjetja; poziva Komisijo, naj 
socialnim partnerjem zagotovi tehnično in finančno pomoč;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 146
Odstavek 10

10. je prepričan, da je vzdušje zaupanja in dialoga možno doseči zgolj z udeležbo 
socialnih partnerjev pri prilagajanju nacionalnih politik, s spodbujanjem močnih 
sindikatov, delodajalskih organizacij in kolektivnih pogajanj, kot dela 
participativnega sistema zaposlovanja z visoko ravnijo zaupanja, ki ima za posledico 
ravnovesje; odločno poudarja načelo, da se morata delavec in delodajalec 
samostojno odločati o tem, katere teme bosta obravnavala v socialnem dialogu; na 
podlagi tega priporoča socialnim partnerjem, da obravnavajo pomanjkljivosti pri 
opravljanju kolektivnih pogajanj, ter spodbuja razširitev kolektivnih pogajanj in 
socialnega dialoga – vključno s čezmejnim in sektorskim dialogom –, da bodo 
vključevali tudi usposabljanje, organizacijo dela in vprašanja, povezana s 
prestrukturiranjem in selitvijo podjetja; poziva Komisijo, naj socialnim partnerjem 
zagotovi tehnično in finančno pomoč;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 147
Odstavek 10

10. je prepričan, da je vzdušje zaupanja in dialoga možno doseči zgolj z udeležbo 
socialnih partnerjev pri prilagajanju nacionalnih politik, s spodbujanjem (črtano)
kolektivnih pogodb, kot dela participativnega sistema zaposlovanja z visoko ravnijo 
zaupanja, ki ima za posledico ravnovesje; poudarja potrebo po odpravi 
pomanjkljivosti pri opravljanju kolektivnih pogajanj in spodbuja širitev kolektivnih 
pogajanj in socialnega dialoga – vključno s čezmejnim in sektorskim dialogom – v 
katere je vključeno usposabljanje, organizacija dela in vprašanja, povezana s 
prestrukturiranjem in selitvijo podjetja; poziva Komisijo, naj socialnim partnerjem 
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zagotovi tehnično in finančno pomoč;

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga José Albino Silva Peneda

Predlog spremembe 148
Odstavek 10

10. je prepričan, da je vzdušje zaupanja in dialoga možno doseči zgolj z udeležbo 
socialnih partnerjev pri prilagajanju nacionalnih politik, s spodbujanjem (črtano)
kolektivnih pogajanj, kot dela participativnega sistema zaposlovanja z visoko ravnijo 
zaupanja, ki ima za posledico ravnovesje; poudarja, da je treba obravnavati 
pomanjkljivosti pri opravljanju kolektivnih pogajanj in spodbuja razširitev kolektivnih 
pogajanj in socialnega dialoga v skladu z nacionalnim pravom – vključno s 
čezmejnim in sektorskim dialogom –, da bodo vključevali tudi usposabljanje, 
organizacijo dela in vprašanja, povezana s prestrukturiranjem in selitvijo podjetja;
(črtano)

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Georgios Toussas

Predlog spremembe 149
Odstavek 10

10. je prepričan, da je zamisel "socialnih partnerjev" in "socialnega partnerstva" 
skrajno nazadnjaška, neznanstvena in anahronistična; njen namen je manipulirati 
delavsko gibanje in doseči, da se delavski razred vda volji kapitala in njegovim 
političnim pojavnim oblikam;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 150
Odstavek 10

10. je prepričan, da je vzdušje zaupanja in dialoga možno doseči zgolj z udeležbo 
socialnih partnerjev pri prilagajanju nacionalnih politik, s spodbujanjem močnih 
sindikatov in kolektivnih pogajanj, kot dela participativnega sistema zaposlovanja z 
visoko ravnijo zaupanja, ki ima za posledico ravnovesje; (črtano) spodbuja razširitev 
kolektivnih pogajanj in socialnega dialoga – vključno s čezmejnim in sektorskim 
dialogom –, da bodo vključevali tudi usposabljanje, organizacijo dela in vprašanja, 
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povezana s prestrukturiranjem in selitvijo podjetja;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 151
Odstavek 10 a (novo)

10a. opozarja, da pristopa k prožnosti, ki bi ustrezal vsem, ni, in da bi morala vsaka 
država sestaviti elemente svojega koncepta prožnosti na podlagi lastnih razmer in 
nacionalnih tradicij;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Mato Adrover

Predlog spremembe 152
Odstavek 11

11. poudarja, da morajo vsi modeli prožne varnosti temeljiti na skupnih načelih, ki 
podpirajo evropski socialni model; verjame, da se zahteve po prožnosti in varnosti 
vzajemno krepijo in da prožna varnost omogoča podjetjem in delavcem, da se 
ustrezno prilagodijo novim mednarodnim razmeram, za katere je značilna močna 
konkurenca gospodarstev v vzponu, hkrati pa ohranja visoko raven socialne zaščite, 
socialne varnosti in nadomestil za brezposelnost, zaščite varnosti in zdravja, dejavno 
politiko trga dela ter možnosti za usposabljanje/vseživljenjsko učenje; poleg tega 
opozarja na periodična in učinkovita kolektivna pogajanja, ki potekajo v tristranski 
strukturi z močnimi in reprezentativnimi socialnimi partnerji in poudarja potrebo po 
zadostnem socialnem varstvu in splošnem dostopu do storitev, kot je varstvo otrok in 
drugih vzdrževanih oseb; nadalje izpostavlja, da zagotovitev takšne ravni socialne 
zaščite lahko pripomore k mobilnosti delovne sile in strukturnim spremembam tako, 
da poveča pripravljenost za tveganje;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 153
Odstavek 11

11. poudarja, da morajo vsi modeli prožne varnosti temeljiti na skupnih načelih, ki 
podpirajo evropski socialni model; verjame, da se zahteve po prožnosti in varnosti 
vzajemno krepijo in da prožna varnost omogoča podjetjem in delavcem prilagajanje 
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ob visoki ravni socialne zaščite, socialne varnosti in nadomestil za brezposelnost, 
zaščite varnosti in zdravja, ter ob prednostih, ki jih nudijo dejavne politike trga dela ter 
možnosti za usposabljanje/vseživljenjsko učenje; poleg tega opozarja na periodična in 
učinkovita kolektivna pogajanja (črtano) z močnimi in reprezentativnimi socialnimi 
partnerji in poudarja potrebo po vsesplošnem socialnem varstvu in splošnem dostopu 
do storitev, kot je varstvo otrok in drugih vzdrževanih oseb; nadalje izpostavlja, da 
varnost delavcev lahko pripomore k njihovi mobilnosti in strukturnim spremembam 
tako, da poveča pripravljenost za tveganje;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 154
Odstavek 11

11. poudarja, da morajo vsi modeli prožne varnosti temeljiti na skupnih načelih, iz katerih 
izhajajo evropski socialni modeli; meni, da se zahteve po prožnosti in varnosti 
vzajemno krepijo in da prožna varnost omogoča podjetjem in delavcem prilagajanje 
ob visoki ravni socialne zaščite, socialne varnosti in nadomestil za brezposelnost, 
zaščite varnosti in zdravja, ter ob prednostih, ki jih nudijo dejavne politike trga dela ter 
možnosti za usposabljanje/vseživljenjsko učenje in sodobno in pregledno delovno 
pravo; (črtano);

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 155
Odstavek 11

11. poudarja, da morajo vsi modeli prožne varnosti temeljiti na skupnih načelih, ki 
podpirajo evropski socialni model; verjame, da se zahteve po prožnosti in varnosti 
vzajemno krepijo in da prožna varnost omogoča podjetjem in delavcem prilagajanje 
ob visoki ravni socialne zaščite, socialne varnosti in nadomestil za brezposelnost, 
zaščite varnosti in zdravja, dejavni politiki trga dela ter možnostih za 
usposabljanje/vseživljenjsko učenje; poleg tega opozarja na periodična in učinkovita 
kolektivna pogajanja, ki potekajo v (črtano) strukturi z močnimi in reprezentativnimi 
socialnimi partnerji in poudarja potrebo po vsesplošnem socialnem varstvu in 
splošnem dostopu do storitev, kot je varstvo otrok in drugih vzdrževanih oseb; nadalje 
izpostavlja, da varnost delavcev lahko pripomore k njihovi mobilnosti in strukturnim 
spremembam tako, da poveča pripravljenost za tveganje;

Or. nl



PE394.075v01-00 52/77 AM\685022SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 156
Odstavek 11

11. poziva države članice, naj izboljšajo svoje sisteme socialne varnosti, zlasti tiste, ki 
zagotavljajo nadomestila za brezposelnost; meni, da bi morali sistemi socialne 
zaščite in delovno pravo bolj podpirati preprečevanje tveganj glede prihodka, 
povezanih s prehodi na trgu dela (npr. od izobraževanja in usposabljanja k 
zaposlovanju, od zaposlitve k izobraževanju, dodatnemu izobraževanju in 
vseživljenjskemu učenju ter obratno, od zaposlitve za krajši delovni čas k zaposlitvi 
za polni delovni čas, od zaposlitve za določen čas k zaposlitvi za nedoločen čas, od 
zaposlitve k upokojitvi itd.); meni, da bi bilo treba ta pristop dopolniti s kolektivnimi 
pogajanji; poleg tega opozarja na periodična in učinkovita kolektivna pogajanja, ki 
potekajo (črtano) z močnimi in reprezentativnimi socialnimi partnerji in poudarja 
potrebo po vsesplošnem socialnem varstvu in splošnem dostopu do storitev, kot je 
varstvo otrok in drugih vzdrževanih oseb; nadalje izpostavlja, da varnost delavcev 
lahko pripomore k njihovi mobilnosti in strukturnim spremembam tako, da poveča 
možnosti za neoviran prehod na drugo delavno mesto;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Csaba Őry

Predlog spremembe 157
Odstavek 11

11. poudarja, da morajo biti vsi modeli prožne varnosti združljivi s temeljnimi stebri, ki 
podpirajo evropski socialni model; verjame, da se zahteve po prožnosti in varnosti 
vzajemno krepijo in da prožna varnost omogoča podjetjem in delavcem prilagajanje 
ob visoki ravni socialne zaščite, socialne varnosti in nadomestil za brezposelnost, 
zaščite varnosti in zdravja, dejavni politiki trga dela ter možnostih za 
usposabljanje/vseživljenjsko učenje; poleg tega opozarja na periodična in učinkovita 
kolektivna pogajanja, ki potekajo v tristranski strukturi z močnimi in 
reprezentativnimi socialnimi partnerji in poudarja potrebo po vsesplošnem socialnem 
varstvu in splošnem dostopu do storitev, kot je varstvo otrok in drugih vzdrževanih 
oseb; nadalje izpostavlja, da varnost delavcev lahko pripomore k njihovi mobilnosti in 
strukturnim spremembam tako, da poveča pripravljenost za tveganje;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 158
Odstavek 11

11. poudarja, da morajo vsi modeli prožne varnosti temeljiti na skupnih vrednotah, ki 
podpirajo evropski socialni model; meni, da se lahko zahteve po prožnosti in varnosti 
vzajemno krepijo in da prožna varnost omogoča podjetjem in delavcem prilagajanje 
novim pogojem, zlasti prožnejšim pogodbenim ureditvam, ob visoki ravni socialne 
zaščite, socialne varnosti in nadomestil za brezposelnost, zaščite varnosti in zdravja, 
ter ob prednostih, ki jih nudijo dejavne politike trga dela ter možnosti za 
usposabljanje/vseživljenjsko učenje; poleg tega opozarja na uspešnost periodičnih in 
učinkovitih pogajanj, ki potekajo v tristranski strukturi v določenih državah z 
močnimi in reprezentativnimi socialnimi partnerji in poudarja potrebo po vsesplošnem 
socialnem varstvu in splošnem dostopu do storitev, kot je varstvo otrok in drugih 
vzdrževanih oseb; nadalje izpostavlja, da varnost delavcev lahko pripomore k njihovi 
mobilnosti in strukturnim spremembam tako, da poveča pripravljenost za tveganje;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 159
Odstavek 11

11. poudarja, da morajo vsi modeli prožne varnosti temeljiti na skupnih načelih, ki 
podpirajo evropski socialni model; meni, da se zahteve po prožnosti in varnosti 
vzajemno krepijo in da prožna varnost omogoča podjetjem in delavcem prilagajanje 
ob visoki ravni socialne zaščite, zagotavljanju stabilne zaposlitve, socialne varnosti in 
nadomestil za brezposelnost, zaščite varnosti in zdravja, ter ob prednostih, ki jih 
nudijo dejavne politike trga dela ter možnosti za usposabljanje/vseživljenjsko učenje;
poleg tega opozarja na periodična in učinkovita kolektivna pogajanja (črtano) z 
močnimi in reprezentativnimi socialnimi partnerji in poudarja potrebo po vsesplošnem 
socialnem varstvu in splošnem dostopu do storitev, kot je varstvo otrok in drugih 
vzdrževanih oseb; nadalje izpostavlja, da varnost delavcev lahko pripomore k njihovi 
mobilnosti in strukturnim spremembam tako, da poveča pripravljenost za tveganje;
poudarja, da dobro oblikovani sistemi zaščite delovnih mest spodbujajo podjetja, da 
vlagajo v usposobljenost delavcev ter iščejo inovativne in produktivne načine za 
prestrukturiranje, s tem pa okrepijo notranjo prožnost in prilagodljivost podjetij;

Or. en



PE394.075v01-00 54/77 AM\685022SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 160
Odstavek 12

12. obžaluje ozek pristop Komisije k vprašanju prožne varnosti in jo poziva, naj se posveti 
načelu varnosti delavcev, dejavne politike trga dela in vseživljenjskega učenja ter naj 
prožno varnost obravnava v širšem kontekstu evropskega socialnega modela; 
pozdravlja osnovno misel sporočila Komisije o prožni varnosti, da delavci v času, ko 
je služba za vse življenje vedno bolj stvar preteklosti, bolj kot varnost delovnega 
mesta potrebujejo varnost zaposlitve; poudarja, da s tem ljudje dobijo varnost prek 
več in boljših možnosti zaposlitve;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ana Mato Adrover

Predlog spremembe 161
Odstavek 12

12. (črtano) poziva Komisijo, naj se posveti načelu varnosti delavcev in pri tem spodbuja 
razvoj štirih smernic delovanja iz svojega sporočila: dejavne politike trga dela, 
vseživljenjskega učenja in sprememb pogodbenih ureditev in sistemov socialne 
varnosti ter naj prožno varnost obravnava v širšem kontekstu evropskega socialnega 
modela;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 162
Odstavek 12

črtano 

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 163
Odstavek 12

12. obžaluje ozek pristop Komisije k vprašanju prožne varnosti in jo poziva, naj se posveti 
načelu „kakovostnega dela“, s spodbujanjem varnosti delovnega mesta in zaposlitve 
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za delavce, na pravicah temelječega pristopa do dejavne politike trga dela in 
vseživljenjskega učenja ter naj izboljšanje kakovosti zaposlitve in dobrega počutja pri 
delu obravnava v širšem kontekstu evropskega socialnega modela;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 164
Odstavek 12

12. poziva Komisijo, naj se posveti načelu prožnih in zanesljivih pogodbenih ureditev, 
varnosti delavcev, dejavne politike trga dela in vseživljenjskega učenja ter naj prožno 
varnost obravnava v širšem kontekstu evropskih socialnih modelov;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elizabeth Lynne

Predlog spremembe 165
Odstavek 12

12. opozarja na pristop Komisije k vprašanju prožne varnosti in jo poziva, naj se posveti
načelu varnosti delavcev, dejavne politike trga dela in vseživljenjskega učenja ter naj 
prožno varnost obravnava v širšem kontekstu evropskega socialnega modela;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernard Lehideux

Predlog spremembe 166
Odstavek 12 a (novo)

12a. močno obžaluje, da je v sporočilu Komisije prožna varnost predvidena samo v 
okviru delovnih razmerij; zato zahteva, da javna politika, povezana s prožno
varnostjo, olajša prehod k statusu samozaposlene osebe, med drugim tudi s 
spodbujanjem ustanavljanja in prenosa podjetij, spodbuja samostojnost in z njo 
povezano tveganje ter podpira razvoj tehničnih in vodstvenih sposobnosti 
samozaposlenih delavcev;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 167
Odstavek 12 a (novo)

12a. poudarja potrebo, da se ukrepi na področju izobraževanja in usposabljanja vključijo 
v širšo agendo prožne varnosti ter poudarja, da je treba v okviru vseživljenjskega 
učenja obravnavati pomanjkljive priložnosti za delavce, izhajati pa je treba iz 
začetnega izobraževalnega sistema;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 168
Odstavek 13

13. poudarja, da boj proti segmentaciji trga dela vključuje temeljne pravice vseh delavcev 
ne glede na specifičen zaposlitveni status, kar pomeni: načelo enakega obravnavanja, 
zaščito varnosti in zdravja delavca med delovnim časom, svobodo združevanja in 
zastopanja, kolektivna pogajanja in kolektivne ukrepe, ter izpostavlja pomen dostopa
do izobrazbe ter stalnega varovanja pridobljenih pravic tako, da se pokrijejo obdobja 
izobraževanja in usposabljanja, boljših možnosti zdravstvene oskrbe, prehoda z 
odvisne na neodvisno zaposlitev itd.; opozarja, da cilj temeljnih pravic in delovnega 
prava ni doživljenjsko zadrževanje delavcev celo življenje na istih delovnih mestih, 
ampak zagotavljanje dostojnih delovnih in življenjskih pogojev;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga José Albino Silva Peneda

Predlog spremembe 169
Odstavek 13

13. poudarja, da mora boj proti segmentaciji trga dela vključevati temeljne pravice vseh 
delavcev ne glede na specifičen zaposlitveni status, kar pomeni: načelo enakega 
obravnavanja, zaščito varnosti in zdravja delavca med delovnim časom, svobodo 
združevanja in zastopanja, kolektivna pogajanja, kolektivne ukrepe in dostop do 
izobrazbe ter stalno varovanje pridobljenih pravic tako, da se pokrijejo obdobja 
izobraževanja in usposabljanja, zdravstvene oskrbe, prehoda z odvisne na neodvisno 
zaposlitev itd.; opozarja, da cilj temeljnih pravic in delovnega prava ni doživljenjsko 
zadrževanje delavcev na istih delovnih mestih, ampak zagotavljanje dostojnih 
delovnih in življenjskih pogojev;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 170
Odstavek 13

13. poudarja, da boj proti segmentaciji trga dela vključuje temeljne pravice vseh delavcev 
ne glede na specifičen zaposlitveni status, kar pomeni: načelo enakega obravnavanja, 
zaščito varnosti in zdravja delavca med delovnim časom, svobodo združevanja in 
zastopanja, kolektivna pogajanja, kolektivne ukrepe in dostop do izobrazbe ter stalno 
varovanje pridobljenih pravic tako, da se pokrijejo obdobja izobraževanja in 
usposabljanja, zdravstvene oskrbe, prehoda z odvisne na neodvisno zaposlitev itd.;
opozarja, da je cilj temeljnih pravic in delovnega prava (črtano) zagotavljanje 
dostojnih delovnih in življenjskih pogojev, ustreznega plačila in socialne zaščite;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 171
Odstavek 13

13. poudarja, da boj proti segmentaciji trga dela vključuje temeljne pravice vseh delavcev 
ne glede na specifičen zaposlitveni status, kar pomeni: načelo enakega obravnavanja, 
spodbujanje stabilnih delovnih razmerjih, zaščito varnosti in zdravja delavca med 
delovnim časom, svobodo združevanja in zastopanja, kolektivna pogajanja, kolektivno 
ukrepo in dostop do izobrazbe ter stalno varovanje pridobljenih pravic tako, da se 
pokrijejo obdobja izobraževanja in usposabljanja, zdravstvene oskrbe, prehoda z 
odvisne na neodvisno zaposlitev itd.; opozarja, da cilj temeljnih pravic in delovnega 
prava ni doživljenjsko zadrževanje delavcev na istih delovnih mestih, ampak 
zagotavljanje pravičnih delovnih in življenjskih pogojev, ki bi zagotovili minimalne 
pogoje za dostojno življenje;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 172
Odstavek 13 a (novo)

13 a. meni, da bi morale države članice sprejeti ustrezne ukrepe, da bi postopoma 
odpravile negotove in atipične oblike zaposlitve; meni, da bi eno od sredstev lahko 
bila vzpostavitev sistema postopno naraščajočih prispevkov delodajalcev za socialno 
varnost v skladu z načelom „nižji kot je zaposlitveni status (kratko obdobje, slabe 
možnosti, visoka tveganja), večji so prispevki za socialno varnost“; meni, da bi 
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naraščajoči prispevki lahko spodbudili delodajalce, da se npr. odločijo za pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas, namesto da podaljšajo pogodbe o zaposlitvi za določen 
čas, ter jih tako spodbudili, da delavce najemajo pod ugodnejšimi pogoji;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernard Lehideux

Predlog spremembe 173
Odstavek 13 a (novo)

13a. poudarja, da se lahko javni organi pri izvajanju dejavne politike trga dela opirajo 
zlasti na zasebne agencije za zaposlovanje; te lahko olajšajo prehod od ene do druge 
zaposlitve v varnem pravnem okviru tako za delojemalca kot za delodajalca;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 174
Odstavek 14

14. poudarja, da je treba uvesti politike, s katerimi bi preprečili izkoriščanje delavcev z 
nizanjem nestandardnih pogodb;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 175
Odstavek 14

14. poudarja, da je treba uvesti preventivne in spremljajoče ukrepe, s katerimi bi 
preprečili ponovno kopičenje atipičnih pogodb;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 176
Odstavek 14

14. poudarja, da je treba preveriti učinke atipičnih pogodb in – če bo takrat še vedno 
potrebno – sprejeti ukrepe, s katerimi bi preprečili njihovo ponovno kopičenje;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Agnes Schierhuber

Predlog spremembe 177
Odstavek 14

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Csaba Őry

Predlog spremembe 178
Odstavek 14

14. poudarja potrebo po uvajanju politik, ki bi preprečevale dolgoročno kopičenje 
atipičnih pogodb;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jiří Maštálka

Predlog spremembe 179
Odstavek 14

14. poudarja, da je treba uvesti politike, s katerimi bi preprečili nizanje atipičnih pogodb, 
uporabo pogodb brez zagotovitve dela, zlorabo pogodb za delo na poziv in 
kratkotrajnih pogodb za krajši delovni čas, uporabo pogodb civilnega prava za 
preusmeritev podrejenega delovnega razmerja v lažno neodvisno delo; uporabo 
podizvajalcev in zunanjih izvajalcev za spodkopavanje socialnih pravic delavcev, 
njihovih pravic na področju zdravja in plačila, ter drugih pravic;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ona Juknevičienė

Predlog spremembe 180
Odstavek 14

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Stauner

Predlog spremembe 181
Odstavek 14

14. poudarja, da je treba uvesti preventivne ukrepe, s katerimi bi preprečili ponovno 
kopičenje atipičnih pogodb; poziva, da je treba z vsako politiko Skupnosti na 
področju zaposlovanja tudi v prihodnje ohraniti tradicionalni model pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ki je osnova sistemov socialne 
varnosti v državah članicah;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 182
Odstavek 14

14. poudarja, da je treba uvesti preventivne ukrepe, s katerimi bi preprečili ponovno 
kopičenje atipičnih pogodb, razen kadar te vsebujejo enake pravice kot pogodbe o 
zaposlitvi s polnim delovnim časom;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 183
Odstavek 14

črtano

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 184
Odstavek 14

14. poudarja, da je treba uvesti politike, s katerimi bi preprečili neskončno kopičenje 
omejenih ali drugih atipičnih pogodb in s tem spodbudili države članice, da bi z 
izvajanjem teh politik prešle na pogodbena razmerja za nedoločen čas s polno 
socialno zaščito;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernard Lehideux

Predlog spremembe 185
Odstavek 14

14. poudarja, da je treba uvesti politike, s katerimi bi omejili ponovno kopičenje atipičnih 
pogodb;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elizabeth Lynne

Predlog spremembe 186
Odstavek 14

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 187
Odstavek 15

15. poziva k vzpostavitvi celostnih sistemov vseživljenjskega učenja, ki bi se uporabljali 
tudi za delavce z atipičnimi pogodbami; poziva države članice, naj strategije 
osredotočijo na svoje šibke točke, naj poskrbijo za prilagojeno vlaganje v 
izobraževanje in usposabljanje ter naj poskrbijo za izboljšanje učinkovitosti javnih 
organov in podjetij;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 188
Odstavek 15

15. poziva k vzpostavitvi celostnih sistemov vseživljenjskega učenja s poudarkom na 
delavcih z atipičnimi pogodbami; poziva države članice, naj strategije osredotočijo na 
svoje šibke točke, naj poskrbijo za prilagojeno vlaganje v izobraževanje in 
usposabljanje ter naj poskrbijo za izboljšanje učinkovitosti javnih organov in podjetij; 
poziva države članice, da zagotovijo pravico do izobraževanja in dostop do 
izobraževanja za vse;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 189
Odstavek 15

15. poziva k vzpostavitvi celostnih sistemov vseživljenjskega učenja (črtano); poziva 
države članice, naj strategije osredotočijo na svoje šibke točke, naj poskrbijo za 
prilagojeno vlaganje v izobraževanje in usposabljanje ter naj poskrbijo za izboljšanje 
učinkovitosti javnih organov in podjetij;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 190
Odstavek 15

15. poziva k podpori ustreznih sistemov vseživljenjskega učenja s poudarkom na delavcih 
z atipičnimi pogodbami; poziva države članice, naj strategije osredotočijo na svoje 
šibke točke, naj poskrbijo za prilagojeno vlaganje v izobraževanje in usposabljanje ter 
naj poskrbijo za izboljšanje učinkovitosti javnih organov in podjetij;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 191
Odstavek 15 a (novo)

15a. poziva, naj se okrepijo sistemi industrijskih odnosov na ravni EU in na nacionalni 
ravni, ki so ključnega pomena za okrepitev in izvajanje uravnotežene politike prožne 
varnosti, ki zagotavljajo podjetjem pravo obliko prožnosti, obenem pa zagotovijo, da 
ne prihaja do nepravične konkurence na račun delovnih razmer;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 192
Odstavek 15 b (novo)

15b. poudarja, da morajo podjetja vnaprej predvideti premestitve in svoje kadrovske 
potrebe, da lahko načrtujejo programe za notranje usposabljanje in 
preusposabljanje;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 193
Odstavek 15 c (novo)

15c. opozarja, da so glede na to razmerje podizvajalci, večstransko usposobljeni 
delavci, novi delavci in priložnostni delavci podvrženi prožnosti z velikim 
tveganjem, o čemer priča visoka stopnja nezgod, ki jih imajo;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 194
Odstavek 16

16. poziva socialne partnerje in javne organe držav članic, naj zagotovijo vlaganje v 
vseživljenjsko učenje tako, da zanj namenijo 2 % deleža BDP (skupna javna in 
zasebna poraba); poleg tega poziva države članice, naj spodbujajo podjetja k 
povečanju vlaganj v vseživljenjsko učenje, ki se lahko dopolni s kolektivnimi 
pogodbami (npr. skladi za kolektivno usposabljanje in vseživljenjsko učenje, 
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specifični za določeno vejo gospodarstva); poleg tega poziva države članice, naj 
uvedejo nove socialne pravice, s katerimi bi dosegle pristop uravnoteženega 
razmerja med poklicnim in zasebnim življenjem (npr. pravica do dopusta zaradi 
usposabljanja ali zdravstvene oskrbe, pravica do začasnega zmanjšanja števila 
delovnih ur in pravica do kasnejšega povratka na zaposlitev za nedoločen čas, 
pravica do dolgotrajnega izrednega dopusta in pravica mladih do vajeništva, 
usposabljanja ali zaposlitve šest mesecev po zaključenem izobraževanju);

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 195
Odstavek 16

16. poziva države članice, naj zagotovijo vlaganje v vseživljenjsko učenje tako, da zanj 
namenijo najmanj 2 % deleža BDP (skupna javna in zasebna poraba); poleg tega 
poziva države članice, naj spodbujajo podjetja k povečanju vlaganj v vseživljenjsko 
učenje;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Csaba Őry

Predlog spremembe 196
Odstavek 16

16. poziva (črtano) javne organe držav članic, naj zagotovijo vlaganje v vseživljenjsko 
učenje tako, da zanj namenijo najmanj 2 % deleža BDP na ravni javne porabe; poleg 
tega poziva države članice, naj spodbujajo podjetja k povečanju vlaganj v 
vseživljenjsko učenje;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 197
Odstavek 16

16. poziva oblasti in socialne partnerje (črtano) držav članic, naj povečajo vlaganje v 
vseživljenjsko učenje (črtano);

Or. nl
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Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 198
Odstavek 16

16. poziva socialne partnerje in javne organe držav članic, naj spodbujajo vseživljenjsko 
učenje (črtano); poleg tega poziva države članice, naj spodbujajo podjetja k povečanju 
vlaganj v vseživljenjsko učenje;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 199
Odstavek 16

16. poziva socialne partnerje in javne organe držav članic, naj zagotovijo vlaganje v 
vseživljenjsko učenje (črtano); poleg tega poziva države članice, naj spodbujajo 
podjetja k povečanju vlaganj v vseživljenjsko učenje;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 200
Odstavek 16 a (novo)

16a. poudarja pomen sedmega okvirnega programa na področju raziskav in 
tehnološkega razvoja (2007–2013) za razvoj novih in boljših podjetij, ki bodo 
spodbujala Evropo znanja;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 201
Odstavek 17

17. poudarja učinkovitost inovativnih oblik delovnih organizacij, kot so učeče se 
organizacije, večstranska usposobljenost in kroženje na delovnem mestu prek 
usposabljanj, ki jih ponujajo delodajalci (črtano), pomoč za regionalni razvoj in 
dejavne politike trga dela;
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Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 202
Odstavek 17

17. ugotavlja, da inovativnih oblik delovnih organizacij, kot so učeče se organizacije, 
večstranska usposobljenost in kroženje na delovnih mestih prek usposabljanj, ki jih 
ponujajo delodajalci, sektorske finančne pobude, pomoč za regionalni razvoj in 
dejavne politike trga dela lahko pripomorejo k reintegraciji delavcev, ne da bi 
izgubili koristno znanje in strokovne sposobnosti, ter tako podpirajo vključujoč trg 
dela;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 203
Odstavek 17

17. poudarja učinkovitost inovativnih oblik delovnih organizacij, kot so učeče se 
organizacije, večstranska usposobljenost in kroženje na delovnem mestu prek 
usposabljanj, ki jih ponujajo delodajalci, sektorske finančne pobude za izobraževanje 
in nadaljnje izobraževanje ter za zaščito v primeru brezposelnosti, pomoč za 
regionalni razvoj in dejavne politike trga dela;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 204
Odstavek 18

18. je prepričan v pomembnost spodbujanja stabilnih delovnih razmerij ter preprečevanja 
revščine in negotovih oblik zaposlitve tam, kjer je raven zaupanja visoka, z uvedbo 
EU norme za raven najnižjih prihodkov za socialno vključevanje (60 % zadevnega 
BND na prebivalca) in raven najnižjih plač (60 % zadevne povprečne nacionalne 
plače), da se prepreči prihodkovna revščina;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Csaba Őry

Predlog spremembe 205
Odstavek 18

18. je prepričan v pomembnost spodbujanja stalnih delovnih odnosov tam, kjer je raven 
zaupanja visoka, med drugim tudi z davčnimi ukrepi;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 206
Odstavek 18

18. je prepričan, da prožno delovno pravo, sodobne oblike vseživljenjskega učenja, 
trajnostni sistemi socialne varnosti, ki jih je mogoče financirati, ter učinkovita in 
uspešna politika trga dela omogočajo visoko raven zaupanja;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 207
Odstavek 18

18. je prepričan v pomembnost spodbujanja stabilnih delovnih razmerij z izboljšanjem 
organizacije dela in kakovosti odnosov na delovnem mestu;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata José Albino Silva Peneda in Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 208
Odstavek 19

19. opozarja na pomen učinkovitih in dejavnih politik trga dela, vključno s svetovanjem in 
usmerjanjem, preusposabljanjem in pomočjo pri mobilnosti, da bi skrajšali obdobja 
prehajanja med zaposlitvami, s sistemi socialnega varstva, ki bi morali dejavno 
motivirati ljudi k iskanju novih zaposlitvenih možnosti, obenem pa spodbujati
odprtost do sprememb, ki bi omilile izgube dohodka ter z omogočanjem 
izobraževanja;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 209
Odstavek 19

19. opozarja na pomen učinkovitih (črtano) politik trga dela, vključno s svetovanjem in 
usmerjanjem, preusposabljanjem in pomočjo pri mobilnosti, da bi skrajšali obdobja 
prehajanja med zaposlitvami, s sistemi socialnega varstva, ki spodbujajo odprtost do 
sprememb, ki bi omilile izgube dohodka ter z omogočanjem izobraževanja;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernard Lehideux

Predlog spremembe 210
Odstavek 19 a (novo)

19a. poudarja, da je treba zagotoviti, da se pri spremembi poklicnega položaja, ko se ena 
pogodba o delu zamenja z drugo ali ko se status zaposlenega spremeni v status 
samozaposlenega (in obratno), ohranijo pridobljene individualne socialne pravice;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 211
Odstavek 21

21. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe, ki so v skladu z Evropskim paktom za 
enakost med spoloma in naj obravnava nujno potrebo, da se odpravi obstoječi 
razkorak v plačah med moškimi in ženskami;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 212
Odstavek 22

22. poudarja potrebo, da socialni partnerji dosežejo dogovor o boljši organizaciji 
delovnega časa, da se ljudem omogoči, da lažje ohranjajo ravnovesje med poklicnim 
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in družinskim življenjem;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 213
Odstavek 22

22. poudarja potrebo, da socialni partnerji dosežejo dogovor o dovolj prožni organizaciji 
delovnega časa, ki temelji na varstvu pri delu ter zdravju delavcev; v zvezi s 
trajnostnim zaposlovanjem in zdravstvenim varstvom poziva k zakonsko določenemu 
najvišjemu številu delovnih ur na teden, s čimer bi upoštevali zadnje raziskave glede 
trajnostnega zdravja na delovnem mestu;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elizabeth Lynne

Predlog spremembe 214
Odstavek 22

22. poudarja, da mora biti ureditev delovnega časa dovolj prožna, da se tako izpolnijo 
potrebe delodajalcev in delavcev in da se omogoči usklajevanje med poklicnim in 
družinskim življenjem;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 215
Odstavek 22

22. poudarja, da mora biti ureditev delovnega časa dovolj prožna, da se tako izpolnijo 
potrebe delodajalcev in da se omogoči usklajevanje med poklicnim in družinskim 
življenjem;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 216
Odstavek 22

22. poudarja, da je pomembno upoštevati vse vidike prožnosti, tudi prožnost 
organizacije dela in delovnega časa, zlasti z uporabo novih tehnologij; poudarja 
potrebo, da socialni partnerji dosežejo dogovor o dovolj prožni organizaciji delovnega 
časa, da se izpolnijo potrebe delodajalcev in delavcev ter se ljudem omogoči, da lažje 
ohranjajo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 217
Odstavek 23

23. poziva države članice, naj sprejmejo rešitve, ki spodbujajo prožno upokojevanje 
starejših delavcev prek zaposlitve s krajšim delovnim časom in podobnih shem, ki bi 
lahko izboljšale integracijo starejših delavcev v trg dela preden dosežejo zakonsko 
določeno upokojitveno starost;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 218
Odstavek 23

23. poziva države članice in socialne partnerje, naj omejijo politiko predčasnega 
upokojevanja delavcev in sprejmejo rešitve, ki spodbujajo prožno upokojevanje 
starejših delavcev prek delnega upokojevanja in podobnih shem, ki bi lahko izboljšale 
integracijo starejših delavcev v trg dela;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Csaba Őry

Predlog spremembe 219
Odstavek 23

23. poziva države članice, naj sprejmejo rešitve, ki spodbujajo dejavnejši pokoj starejših 
delavcev prek delnega upokojevanja in podobnih shem, ki bi lahko izboljšale 
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integracijo starejših delavcev v trg dela;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata Ria Oomen-Ruijten in José Albino Silva Peneda

Predlog spremembe 220
Odstavek 23

23. poziva države članice, naj sprejmejo rešitve, ki spodbujajo prožnost pri upokojevanju 
starejših delavcev prek delnega upokojevanja in podobnih shem, ki bi lahko izboljšale 
integracijo starejših delavcev v trg dela, in s tem spodbujajo daljše poklicno življenje, 
ter se tako zoperstavijo staranju; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elizabeth Lynne

Predlog spremembe 221
Odstavek 23

23 poziva države članice, naj izvajajo Direktivo 2000/78/ES, ki prepoveduje starostno 
diskriminacijo pri zaposlovanju in naj sprejmejo rešitve, ki spodbujajo prožnost pri 
upokojevanju starejših delavcev prek delnega upokojevanja in podobnih shem, ki bi 
lahko izboljšale integracijo starejših delavcev v trg dela;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 222
Odstavek 23

23. poziva države članice in socialne partnerje, naj sprejmejo rešitve, ki spodbujajo 
trajnostne in socialno sprejemljive sisteme upokojevanja starejših delavcev, s 
katerimi bi se za več starejših ljudi izboljšali življenjski in delovni pogoji;

Or. de



PE394.075v01-00 72/77 AM\685022SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 223
Odstavek 24

24. opozarja države članice, da je treba, če želijo, da ima evropska strategija zaposlovanja
za posledico rast skupne zaposlenosti, ustvariti spodbudno makroekonomsko okolje, 
ki mora vključevati izboljšano usklajenost makroekonomskih politik in javne porabe, 
ki spodbujajo trajnostni gospodarski, družbeni in okoljski razvoj in tako podpirajo 
ustvarjanje novih, visoko kakovostnih oblik zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 224
Odstavek 24

24. opozarja države članice, da je treba, če želijo, da ima prožna varnost za posledico rast 
skupne zaposlenosti, ustvariti spodbudno makroekonomsko okolje ter vlagati v 
zaposlovanje, strategija za prožno varnost pa mora vključevati izboljšano usklajenost 
makroekonomskih politik z javno porabo na področjih politike zaposlovanja, 
socialne varnosti in izobraževanja, ter podporo za premišljeno rast, da bi izpolnili 
prednostne naloge lizbonske strategije;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 225
Odstavek 25

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 226
Odstavek 25

25. poziva Evropsko centralno banko, naj spodbuja razmah kakovostne zaposlitve in 
naložbe v okviru trajnostnega razvoja z bolj sproščeno denarno politiko;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga José Albino Silva Peneda

Predlog spremembe 227
Odstavek 25

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 228
Odstavek 27

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 229
Odstavek 27

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 230
Odstavek 27

27. poziva evropska podjetja, naj pospešijo uvajanje politik glede svoje družbene 
odgovornosti (črtano);

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 231
Odstavek 27

črtano 

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stephen Hughes v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 232
Odstavek 27

27. poziva evropska podjetja, naj pospešijo uvajanje politik glede svoje družbene 
odgovornosti in poziva Komisijo, naj začne z izvajanjem priporočil iz resolucije 
Parlamenta z dne 13. marca 2007 v zvezi z družbeno odgovornostjo podjetij, ob 
upoštevanju pomena vključitve socialnih in okoljskih vidikov v opredelitev skupnih 
načel prožne varnosti in potrebe po spodbujanju kakovostne politike;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 233
Odstavek 27 a (novo)

27 a. izrazito priznava to, kar so evropska podjetja že prostovoljno dosegla na socialnem 
področju, in jih spodbuja, naj naredijo še več; podpira dobro premišljeno pobudo 
Komisije, da bi se podjetja prostovoljno odločala za družbeno odgovornost podjetij, s 
čimer bi preprečili nastajanje dodatne birokracije;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 234
Odstavek 28

28. meni, da bi institucije Unije in države članice morale izvajati skupna načela za 
spodbujanje „kakovostnega dela” v okviru temeljito spremenjene lizbonske strategije 
(celostna strategija za trajnostni razvoj in solidarnost); poziva k reviziji smernic 
zaposlovanja s poudarkom na kakovosti zaposlitve na podlagi kazalnikov kakovosti, 
ki bi jih države članice morale izvajati v svojih programih nacionalnih reform; poziva 
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Komisijo in države članice, naj Parlament, nacionalne parlamente in socialne partnerje 
bolj vključijo v izvajanje in nadzor odprte metode sodelovanja, evropske strategije 
zaposlovanja in smernice zaposlovanja, da bi dosegli kar največjo učinkovitost teh 
politik;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Csaba Őry

Predlog spremembe 235
Odstavek 28

28. meni, da bi institucije Unije in države članice morale izvajati skupna načela o prožni 
varnosti v okviru lizbonske strategije; poziva k temeljiti reviziji smernic zaposlovanja, 
ki bo omogočila upoštevanje vidikov prožne varnosti (črtano); poziva Komisijo in 
države članice, naj Parlament, nacionalne parlamente in socialne partnerje bolj 
vključijo v izvajanje in nadzor odprte metode sodelovanja, evropske strategije 
zaposlovanja in smernic zaposlovanja, da bi dosegli kar največjo učinkovitost teh 
politik;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 236
Odstavek 28

28. meni, da bi institucije EU in države članice (črtano) v okviru lizbonske strategije 
lahko preverjale svoje presoje vplivov skupnih načel prožne varnosti v smislu 
uresničevanja lizbonske agende; (črtano); poziva Komisijo in države članice, naj 
Parlament, nacionalne parlamente in socialne partnerje bolj vključijo v izvajanje in 
nadzor odprte metode sodelovanja, evropske strategije zaposlovanja in smernice 
zaposlovanja, da bi dosegli kar največjo učinkovitost teh politik;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 237
Odstavek 28

28. meni, da bi institucije Unije in države članice (črtano) skupna načela o prožni varnosti 
morale obravnavati kot vprašanje, ki zadeva več področij, in jih izvajati v okviru 
lizbonske strategije; poziva Komisijo in države članice, naj Parlament, nacionalne 
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parlamente in socialne partnerje bolj vključijo v izvajanje in nadzor odprte metode 
sodelovanja, evropske strategije zaposlovanja in smernice zaposlovanja, da bi dosegli 
kar največjo učinkovitost teh politik;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 238
Odstavek 28 a (novo)

28a. poudarja, da je treba pripraviti ustrezno metodo za ocenitev izvajanja načel prožne 
varnosti na podlagi številnih vzorcev, ki ustrezajo dejanskemu stanju in izzivom trga 
dela v državah članicah, ne pa strogo opredeljenim vzorcem prožne varnosti;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 239
Odstavek 29

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio in Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 240
Odstavek 29

29. poziva Evropski svet in Komisijo, naj po vmesnem pregledu agende socialne politike 
in ob upoštevanju poročila Parlamenta o pogledu na družbeno resničnost pripravita 
ambiciozno agendo politike tako za EU kot za države članice; poleg tega poziva obe 
instituciji, naj skupaj s Parlamentom pripravita pogled na prihodnost socialne Evrope, 
in (črtano) spodbujata trajnostni razvoj, polno zaposlenost in kakovost dela, socialne 
pravice in socialno zaščito, ki so trdno zasidrani v evropski tradiciji in jih je treba 
zagotoviti; poudarja, da bo socialna Evropa s svojimi ambicioznimi nacionalnimi 
reformami ponudila pravo dodano vrednost delavcem in državljanom tako, da bo 
uporabila vsa orodja, ki so ji na voljo (odprte metode koordinacije, nacionalna in 
evropska zakonodaja, socialni dialog, programi); verjame, da lahko le notranji trg, ki 
uravnava gospodarsko storilnost s socialnimi pravicami, pridobi podporo svojih 
državljanov;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 241
Odstavek 29

29. poziva Evropski svet in Komisijo, naj (črtano) pripravita ambiciozno agendo reform 
tako za EU kot za države članice; poleg tega poziva obe instituciji, naj skupaj s 
Parlamentom pripravita pogled na prihodnost socialne Evrope, vendar opozarja, da je 
socialne pravice in varstvo, ki so trdno zasidrani v evropski tradiciji, treba zagotoviti 
zato, da bi okrepili rast in višanje ravni zaposlovanja in kakovosti dela; poudarja, da 
bo socialna Evropa s svojimi ambicioznimi nacionalnimi reformami ponudila pravo 
dodano vrednost delavcem in državljanom tako, da bo uporabila vsa orodja, ki so ji na 
voljo (črtano); verjame, da lahko le notranji trg, ki uravnava finančno svobodo s 
socialnimi pravicami, pridobi podporo svojih državljanov;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 242
Odstavek 29

29. poziva Evropski svet in Komisijo, naj po vmesnem pregledu agende socialne politike 
in ob upoštevanju poročila Parlamenta o pogledu na družbeno resničnost pripravita 
ambiciozno agendo reform tako za EU kot za države članice; (črtano) vendar 
opozarja, da je socialne pravice in varstvo, ki so trdno zasidrani v evropski tradiciji, 
treba zagotoviti zato, da bi okrepili rast in višanje ravni zaposlovanja in kakovosti 
dela; poudarja, da bo socialna Evropa s svojimi ambicioznimi nacionalnimi reformami 
ponudila pravo dodano vrednost delavcem in državljanom tako, da bo uporabila vsa 
orodja, ki so ji na voljo (odprte metode koordinacije, nacionalna in evropska 
zakonodaja, socialni dialog, programi); verjame, da lahko le notranji trg, ki uravnava 
finančno svobodo s socialnimi pravicami, pridobi podporo svojih državljanov;

Or. de
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