
AM\870382SL.doc PE467.140v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za kulturo in izobraževanje

2011/2071(INI)

16. 6. 2011

PREDLOGI SPREMEMB
1–27

Osnutek mnenja
Hannu Takkula
(PE462.837v01-00)

o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik
(2011/2071(INI))



PE467.140v01-00 2/15 AM\870382SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\870382SL.doc 3/15 PE467.140v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da je kakovostno 
izobraževanje in usposabljanje pomembno 
za vzdržno gospodarsko rast Evrope, ter 
globoko obžaluje, da to ni poudarjeno v 
desetih prednostnih ukrepih, ki jih je 
Komisija predlagala v letnem pregledu 
rasti;

1. priznava, da je kakovostno 
izobraževanje in usposabljanje pomembno 
za konkurenčnost in vzdržno gospodarsko 
rast Evrope, ter globoko obžaluje, da to ni 
poudarjeno v desetih prednostnih ukrepih, 
ki jih je Komisija predlagala v letnem 
pregledu rasti;

Or. en

Predlog spremembe 2
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da mora imeti Evropa 
izobražene državljane, če želi povečati 
gospodarsko rast, in opominja, da je treba 
nujno vsem zagotoviti dostop do osnovne 
izobrazbe;

2. poudarja, da mora imeti Evropa 
izobražene državljane, če želi izboljšati 
dostop do zaposlenosti, ki je predpogoj za 
povečanje gospodarske rasti, in opominja, 
da je univerzalen dostop do izobraževanja 
temeljna pravica in da je treba nujno 
spodbujati najširši možen dostop do 
izobraževanja na vseh ravneh, vključno z 
univerzo;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Zigmantas Balčytis
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da mora imeti Evropa 
izobražene državljane, če želi povečati 
gospodarsko rast, in opominja, da je treba 
nujno vsem zagotoviti dostop do osnovne 
izobrazbe;

2. spodbuja Komisijo, naj izboljša enak 
dostop do kakovostnega izobraževanja in 
usposabljanja na vseh ravneh in 
priložnosti za vseživljenjsko učenje;
poudarja, da mora imeti Evropa izobražene 
državljane, če želi povečati gospodarsko 
rast, in opominja, da je treba nujno vsem 
zagotoviti dostop do osnovne izobrazbe;

Or. en

Predlog spremembe 4
Marco Scurria

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da mora imeti Evropa 
izobražene državljane, če želi povečati 
gospodarsko rast, in opominja, da je treba 
nujno vsem zagotoviti dostop do osnovne 
izobrazbe;

2. poudarja, da mora imeti Evropa 
izobražene državljane, če želi povečati 
gospodarsko rast, in opominja, da je treba 
nujno vsem zagotoviti dostop do osnovne 
izobrazbe in spodbujati povezovanja 
izobraževanja in dela ter akademskega in 
poslovnega sveta;

Or. it

Predlog spremembe 5
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. obžaluje visoko stopnjo brezposelnosti 
med mladimi in njene negativne 
kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne 
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makroekonomske in socialnoekonomske 
vidike; pozdravlja pozive Komisije k 
reševanju strukturnih izzivov, ki 
povečujejo visoko brezposelnost mladih,
kot je reševanje vprašanja zgodnje 
opustitve šolanja, boljšega dostopa do 
izobraževanja in usposabljanja, 
liberalizacije rigidnih trgov dela in 
priznavanje profesionalnih kvalifikacij;

Or. en

Predlog spremembe 6
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da so pomembna nenehna in 
obsežna vlaganja v izobraževanje, 
usposabljanje in vseživljenjsko učenje 
učiteljev, pri čemer si je treba vseskozi
usklajeno in po vsej EU prizadevati za 
doseganje drugih skupnih izobraževalnih
ciljev;

4. poudarja pomembnost zagotavljanja 
sistemov izobraževanja in usposabljanja s 
potrebnimi sredstvi, da se povečajo njihovi
tehnološki viri in omogoči učiteljem in 
nosilcem, da se udeležijo nadaljnjega 
usposabljanja ter izboljšajo svoje veščine, 
na primer z notranjim usposabljanjem, 
kar temelji na predpostavki, da je vlaganje 
v izobraževanje in usposabljanje ukrep 
ekonomske politike, pri čemer je treba 
upoštevati, da socialna marginalizacija 
mladih generacij in njihova brezposelnost, 
zlasti v državah s hitrim upadanjem 
prebivalstva, povzroča visoke stroške; prav 
tako opozarja, da si je treba še naprej
usklajeno in po vsej EU prizadevati za 
doseganje drugih skupnih ciljev, povezanih 
z vseživljenjskim učenjem;

Or. it

Predlog spremembe 7
Marie-Christine Vergiat
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da so pomembna nenehna in 
obsežna vlaganja v izobraževanje, 
usposabljanje in vseživljenjsko učenje 
učiteljev, pri čemer si je treba vseskozi 
usklajeno in po vsej EU prizadevati za 
doseganje drugih skupnih izobraževalnih 
ciljev;

4. poudarja, da so pomembna nenehna in 
obsežna vlaganja, še zlasti javna vlaganja, 
v izobraževanje, usposabljanje in 
vseživljenjsko učenje učiteljev, pri čemer 
si je treba vseskozi usklajeno in po vsej EU 
prizadevati za doseganje drugih skupnih 
izobraževalnih ciljev;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Georgios Papanikolaou

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da so pomembna nenehna in 
obsežna vlaganja v izobraževanje, 
usposabljanje in vseživljenjsko učenje 
učiteljev, pri čemer si je treba vseskozi 
usklajeno in po vsej EU prizadevati za 
doseganje drugih skupnih izobraževalnih 
ciljev;

4. poudarja, da so pomembna nenehna in 
obsežna vlaganja v izobraževanje, 
usposabljanje in vseživljenjsko učenje 
učiteljev, pri čemer si je treba vseskozi 
usklajeno in po vsej EU prizadevati za 
doseganje drugih skupnih izobraževalnih 
ciljev; obžaluje dejstvo, da je v številnih 
nacionalnih proračunih vidno jasno 
zmanjšanje javnih izdatkov in vlaganj v 
področje izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 9
Marco Scurria

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da so pomembna nenehna in 4. poudarja, da so pomembna nenehna in 
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obsežna vlaganja v izobraževanje, 
usposabljanje in vseživljenjsko učenje 
učiteljev, pri čemer si je treba vseskozi 
usklajeno in po vsej EU prizadevati za 
doseganje drugih skupnih izobraževalnih 
ciljev;

obsežna vlaganja v izobraževanje, 
usposabljanje in vseživljenjsko učenje 
učiteljev, pri čemer si je treba vseskozi 
usklajeno in po vsej EU prizadevati za 
doseganje drugih skupnih izobraževalnih 
ciljev; poudarja ključno vlogo programa 
Leonardo da Vinci, namenjenega razvoju 
novih sposobnosti in veščin;

Or. it

Predlog spremembe 10
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja potrebo po prednostni 
razvrstitvi javnih vlaganj v področja, ki 
spodbujajo trajnostno rast, kot so 
raziskave in inovacije ter izobraževanje, 
zlasti v obdobju fiskalne konsolidacije;

Or. en

Predlog spremembe 11
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da bi bilo treba povezavam 
med učnimi sistemi, ki vključujejo 
proizvodni sistem in teritorialno omrežje 
javnih storitev, usmerjevalne agencije in 
institute ter agencije in institute za 
ocenjevanje in potrjevanje veščin, 
nameniti več pozornosti in intenzivnejša 
prizadevanja;
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Or. it

Predlog spremembe 12
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. vztraja, da bi bilo treba v okviru 
enotnega trga nadalje preučiti vlogo 
izobraževanja od zgodnjih let razvoja do 
osnovno- in visokošolskega izobraževanja 
ter poklicnega usposabljanja in 
izobraževanja odraslih;

5. vztraja, da bi bilo treba vlogo 
izobraževanja razviti in podpreti z 
resničnimi političnimi odločitvami, od 
najbolj zgodnjih let razvoja do 
visokošolskega izobraževanja, vključno z 
vseživljenjskim učenjem;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Marco Scurria

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. vztraja, da bi bilo treba v okviru 
enotnega trga nadalje preučiti vlogo 
izobraževanja od zgodnjih let razvoja do 
osnovno- in visokošolskega izobraževanja 
ter poklicnega usposabljanja in 
izobraževanja odraslih;

5. vztraja, da bi bilo treba v okviru 
enotnega trga nadalje preučiti vlogo 
izobraževanja od zgodnjih let razvoja do 
osnovno- in visokošolskega izobraževanja 
ter poklicnega usposabljanja in 
izobraževanja odraslih, vključno s 
prenosom znanja in veščin;

Or. it

Predlog spremembe 14
Georgios Papanikolaou

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj sprejmejo 
bolj natančne ukrepe za odpravo 
brezposelnosti med mladimi (na primer 
programe usposabljanja, poklicno 
izobraževanje, garancije za mlade itd.);

Or. en

Predlog spremembe 15
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da so potrebni višje zastavljeni 
cilji, ter je seznanjen s skupnim ciljem do 
leta 2020 zmanjšati zgodnjo opustitev 
šolanja na manj kot 10 % in odločno 
poziva Komisijo, naj upošteva precejšnje 
razlike med državami članicami in zato 
zagotovi, da bodo vsa merila za merjenje 
dosežkov primerljiva in da bodo zasnovana 
dolgoročno;

6. odobrava cilj, določen s strategijo 
Evropa 2020, da se delež mladih, starih od 
18 - do 24 let, ki zgodaj zapustijo 
izobraževalni sistem, zmanjša pod 10 %; 
poziva države članice naj čim prej 
predlagajo praktične ukrepe in načrte 
reform, s katerimi nameravajo doseči ta 
cilj; poudarja, da so v prihodnosti potrebni 
višje zastavljeni cilji; odločno poziva 
Komisijo, naj upošteva precejšnje razlike 
med državami članicami in zato zagotovi, 
da bodo vsa merila za merjenje dosežkov 
primerljiva in da bodo zasnovana 
dolgoročno;

Or. lt

Predlog spremembe 16
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da so potrebni višje zastavljeni 6. odobrava cilj, določen s strategijo 
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cilji, ter je seznanjen s skupnim ciljem do 
leta 2020 zmanjšati zgodnjo opustitev 
šolanja na manj kot 10 % in odločno 
poziva Komisijo, naj upošteva precejšnje 
razlike med državami članicami in zato 
zagotovi, da bodo vsa merila za merjenje 
dosežkov primerljiva in da bodo zasnovana 
dolgoročno;

Evropa 2020, da se delež mladih, starih od 
18 - do 24 let, ki zgodaj zapustijo 
izobraževalni sistem, zmanjša pod 10 %; 
poziva države članice naj čim prej 
predlagajo praktične ukrepe in načrte 
reform, s katerimi nameravajo doseči ta 
cilj; poudarja, da so v prihodnosti potrebni 
višje zastavljeni cilji; odločno poziva 
Komisijo, naj upošteva precejšnje razlike 
med državami članicami in zato zagotovi, 
da bodo vsa merila za merjenje dosežkov 
primerljiva in da bodo zasnovana 
dolgoročno;

Or. lt

Predlog spremembe 17
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da so potrebni višje zastavljeni 
cilji, ter je seznanjen s skupnim ciljem do 
leta 2020 zmanjšati zgodnjo opustitev 
šolanja na manj kot 10 % in odločno 
poziva Komisijo, naj upošteva precejšnje 
razlike med državami članicami in zato 
zagotovi, da bodo vsa merila za merjenje 
dosežkov primerljiva in da bodo zasnovana 
dolgoročno;

6. poudarja, da so potrebni višje zastavljeni 
cilji, ter je seznanjen s skupnim ciljem do 
leta 2020 zmanjšati zgodnjo opustitev 
šolanja na manj kot 10 % in odločno 
poziva Komisijo, naj upošteva precejšnje 
razlike med državami članicami in znotraj 
njih, pri čemer posebno pozornost nameni 
prikrajšanim skupinam, tudi migrantom 
in Romom, in zato zagotovi, da bodo vsa 
merila za merjenje dosežkov primerljiva in 
da bodo zasnovana dolgoročno;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Nessa Childers

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. odločno poziva Komisijo, naj posebno 
pozornost nameni tistim s posebnimi 
potrebami iz prikrajšanih okolij, pri čemer 
si prizadeva doseči ta cilj;

Or. en

Predlog spremembe 19
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja univerze, naj izvajajo 
osnovnejše raziskave, ki so temelj za 
gospodarstvo, ki temelji na znanju in 
inovacijah, pri čemer je treba do leta 2020 
povečati število mladih z univerzitetno 
ravnjo izobrazbe oziroma diplomo na 
40 %.

7. spodbuja univerze, naj izvajajo 
osnovnejše raziskave, ki so temelj za 
gospodarstvo, ki temelji na znanju in 
inovacijah, je zaskrbljen nad ugotovitvijo 
Komisije v letnem pregledu rasti, da cilji 
držav članic in ukrepi za realizacijo 
splošnega cilja EU za povečanje deleža 
mladih z univerzitetno ravnjo izobrazbe 
oziroma diplomo na 40 % do leta 2020 ne 
zadostujejo; odločno poziva države 
članice, naj pregledajo svoje obveznosti 
na tem področju v skladu s potrebo po 
zadostnem številu zaposlenih z diplomami 
ali drugimi kvalifikacijami, da bi lahko 
spodbujale inovacije in trajnostno rast;

Or. lt

Predlog spremembe 20
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja univerze, naj izvajajo 
osnovnejše raziskave, ki so temelj za 
gospodarstvo, ki temelji na znanju in 
inovacijah, pri čemer je treba do leta 2020 
povečati število mladih z univerzitetno 
ravnjo izobrazbe oziroma diplomo na
40 %.

7. spodbuja univerze, naj izvajajo 
osnovnejše raziskave, ki so temelj za 
gospodarstvo, ki temelji na znanju in 
inovacijah, je zaskrbljen nad ugotovitvijo 
Komisije v letnem pregledu rasti, da cilji 
držav članic in ukrepi za realizacijo 
splošnega cilja EU za povečanje deleža 
mladih z univerzitetno ravnjo izobrazbe 
oziroma diplomo na 40 % do leta 2020 ne 
zadostujejo; odločno poziva države 
članice, naj pregledajo svoje obveznosti 
na tem področju v skladu s potrebo po 
zadostnem številu zaposlenih z diplomami 
ali drugimi kvalifikacijami, da bi lahko 
spodbujale inovacije in trajnostno rast;

Or. lt

Predlog spremembe 21
Nessa Childers

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja univerze, naj izvajajo 
osnovnejše raziskave, ki so temelj za 
gospodarstvo, ki temelji na znanju in 
inovacijah, pri čemer je treba do leta 2020 
povečati število mladih z univerzitetno 
ravnjo izobrazbe oziroma diplomo na 
40 %.

7. spodbuja univerze, naj izvajajo 
raziskave, ki v večji meri temeljijo na 
znanju in inovacijah, pri čemer je treba do 
leta 2020 povečati število mladih z 
univerzitetno ravnjo izobrazbe oziroma 
diplomo na 40 %.

Or. en

Predlog spremembe 22
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 7



AM\870382SL.doc 13/15 PE467.140v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja univerze, naj izvajajo 
osnovnejše raziskave, ki so temelj za 
gospodarstvo, ki temelji na znanju in 
inovacijah, pri čemer je treba do leta 2020 
povečati število mladih z univerzitetno 
ravnjo izobrazbe oziroma diplomo na 
40 %.

7. spodbuja univerze, ob upoštevanju
njihove neodvisnosti in njihovih 
posebnosti v skladu z načelom 
subsidiarnosti, naj izvajajo osnovnejše 
raziskave, ki so temelj za gospodarstvo, ki 
temelji na znanju in inovacijah, pri čemer 
je treba do leta 2020 povečati število 
mladih z univerzitetno ravnjo izobrazbe 
oziroma diplomo na 40 %.

Or. fr

Predlog spremembe 23
Georgios Papanikolaou

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj sprejmejo 
dodatne ukrepe, da bi dosegle cilje EU 
2020, ki so sedaj daleč od že določenih 
ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 24
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja pomembnost kulturne 
politike, zlasti javne, za izobraževanje in 
usposabljanje in za univerzalni dostop do 
kulture, ter meni, da se takšne politike ne 
bi smelo žrtvovati v imenu proračunskega 
varčevanja, zlasti ob upoštevanju njihove 
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majhne vloge v proračunu.

Or. fr

Predlog spremembe 25
Nessa Childers

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. odločno poziva Komisijo, naj pri 
opredelitvi sedanjih in prihodnjih gibanj 
zaposlenosti med ekonomskim semestrom 
uporabi te trende za usklajevanje strategij 
na področju usposabljanja z 
visokošolskimi institucijami.

Or. en

Predlog spremembe 26
Cătălin Sorin Ivan

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva k večji podpori mobilnosti 
študentov in mladih strokovnjakov.

Or. en

Predlog spremembe 27
Cătălin Sorin Ivan

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. vztraja pri pospešitvi modernizacije 
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visokošolskega izobraževanja ter pri 
povečevanju privlačnosti tega sektorja.

Or. en


