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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Lizbonska strategija za rast in delovna 
mesta je pripomogla k oblikovanju soglasja 
o širši usmerjenosti ekonomskih politik EU
in njenih politik zaposlovanja. V okviru 
strategije je Svet leta 2005 sprejel širše 
smernice ekonomskih politik in smernice 
za zaposlovanje ter jih leta 2008 pregledal. 
Teh 24 smernic je osnova nacionalnih 
programov reform, v njih pa so opisane 
najpomembnejše prednostne naloge reform 
na področjih makroekonomije, 
mikroekonomije in trga dela za EU kot 
celoto. Vendar izkušnje kažejo, da 
prednostne naloge v smernicah niso bile 
dovolj jasno določene in da bi lahko bile 
med seboj bolj povezane. To je omejilo 
njihov vpliv na oblikovanje politik na 
nacionalni ravni.

(5) Lizbonska strategija za rast in delovna 
mesta je pripomogla k oblikovanju soglasja 
o širši usmerjenosti ekonomskih politik EU 
in njenih politik zaposlovanja. V okviru 
strategije je Svet leta 2005 sprejel širše 
smernice ekonomskih politik in smernice 
za zaposlovanje ter jih leta 2008 pregledal. 
Teh 24 smernic je osnova nacionalnih 
programov reform, v njih pa so opisane 
najpomembnejše prednostne naloge reform 
na področjih makroekonomije, 
mikroekonomije in trga dela za EU kot 
celoto. Pričakovanja, zastavljena v 
lizbonski strategiji, se niso izpolnila. Pri 
strategiji Evropa 2020 je treba iz napak 
stare strategije potegniti ustrezne sklepe in 
tako oblikovati skladne, finančno 
uresničljive, izvedljive ter preverljive 
ukrepe in strategije, katerih rezultate je 
treba stalno preverjati, da bi lahko redno 
spremljali uresničevanje zastavljenih 
ciljev.

Or. de
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Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Komisija je predlagala, da se za 
naslednje desetletje oblikuje nova strategija 
– strategija Evropa 2020, ki bo EU 
omogočala, da bo po krizi še močnejša ter 
da bo svoje gospodarstvo usmerila v 
pametno, trajnostno in vključujočo rast. Pet 
krovnih ciljev, naštetih v okviru zadevnih 
smernic, pomeni skupne cilje, na katerih 
temelji ukrepanje držav članic in Unije. 
Države članice bi si morale kar najbolj 
prizadevati za dosego nacionalnih ciljev in 
odpravo ovir, ki omejujejo rast.

(7) Komisija je predlagala, da se za 
naslednje desetletje oblikuje nova strategija 
– strategija Evropa 2020, ki bo EU 
omogočala, da bo po krizi še močnejša ter 
da bo svoje gospodarstvo usmerila v 
pametno, trajnostno in vključujočo rast. Pet 
krovnih ciljev, naštetih v okviru zadevnih 
smernic, pomeni skupne cilje, na katerih 
temelji ukrepanje držav članic in Unije. 
Države članice bi se morale zavezati, da 
bodo dosegle nacionalne cilje. 
Osredotočiti bi se morale na povečanje 
zaposlenosti in odpraviti ovire za rast, ki 
izhajajo iz zakonodaje, birokracije in 
napačne porazdelitve sredstev na 
nacionalni ravni.

Or. de

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice bi morale v okviru 
strategije Evropa 2020 izvajati reforme, 
namenjene „pametni rasti“, tj. rasti, ki 
temelji na znanju in inovacijah. Reforme 
naj bi izboljšale kakovost izobraževanja, 
zagotavljale priložnosti za vse ter okrepile 
raziskovalne dejavnosti in povečale 
poslovne rezultate, da se spodbudijo 
inovacije in prenos znanja po vsej EU. 
Pospeševale naj bi podjetništvo in 
pomagale pretvoriti inovativne zamisli v 
proizvode, storitve in postopke, ki lahko 
ustvarijo rast, kakovostna delovna mesta, 

(9) Države članice bi morale v okviru 
strategije Evropa 2020 izvajati reforme, 
namenjene „pametni rasti“, tj. rasti, ki 
temelji na znanju in inovacijah. Reforme 
naj bi izboljšale kakovost izobraževanja v 
mednarodnem merilu, zagotavljale 
priložnosti za vse ter okrepile raziskovalne 
dejavnosti in povečale poslovne rezultate, 
da se spodbudijo inovacije in prenos znanja 
po vsej EU. Z zakonodajo in sredstvi naj bi 
dejavno spodbujale podjetniški duh in s 
tem pomagale pretvoriti inovativne zamisli 
v proizvode, storitve in postopke, ki lahko 
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teritorialno ekonomsko in socialno 
kohezijo, ter pomagale pri učinkovitejšem 
reševanju evropskih in svetovnih družbenih 
izzivov. V tem okviru je bistveno čim bolje 
izkoristiti informacijske in komunikacijske 
tehnologije. 

ustvarijo rast, kakovostna delovna mesta, 
teritorialno ekonomsko in socialno 
kohezijo, ter pomagale pri učinkovitejšem 
reševanju evropskih in svetovnih družbenih 
izzivov. V tem okviru je bistveno čim bolje 
izkoristiti informacijske in komunikacijske 
tehnologije.

Or. de

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Strukturne reforme EU in držav članic 
lahko učinkovito prispevajo k rasti in 
delovnim mestom, če spodbujajo 
konkurenčnost EU v svetovnem 
gospodarstvu, prinesejo nove priložnosti za 
evropske izvoznike ter zagotovijo 
konkurenčen dostop do pomembnih 
uvozov. Zato je treba upoštevati zunanji 
vpliv reform na področju konkurenčnosti 
ter tako spodbujati evropsko rast in 
udeležbo na odprtih in poštenih trgih po 
vsem svetu.

(12) Strukturne reforme EU in držav članic 
lahko učinkovito prispevajo h kakovostni 
rasti in trajnostnim delovnim mestom, če 
se ustrezno odzivajo na še vedno trajajočo 
gospodarsko in finančno krizo in s tem 
spodbujajo konkurenčnost EU v svetovnem 
gospodarstvu, prinesejo nove priložnosti za 
evropske izvoznike ter zagotovijo 
konkurenčen dostop do pomembnih 
uvozov. Zato morajo reforme upoštevati 
zunanji vpliv na področju konkurenčnosti 
ter tako spodbujati rast v Evropski uniji in 
udeležbo na odprtih in poštenih trgih po 
vsem svetu. 

Or. de

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Strategijo Evropa 2020 je treba 
podpreti z integriranim naborom politik, ki 
jih morajo države članice v celoti in enako

(13) Strategijo Evropa 2020 je treba 
podpreti z integriranim naborom politik, ki 
jih morajo države članice v celoti – glede 
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hitro izvajati, da se dosežejo pozitivni 
posredni učinki usklajenih strukturnih 
reform.

na njihove različne strukture –  in kar 
najhitreje izvajati, da se dosežejo pozitivni 
posredni učinki usklajenih strukturnih 
reform.

Or. de

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Prizadevanja držav članic v zvezi z 
visoko zastavljenimi reformami in 
doseganje nacionalnih ciljev morata 
spremljati zmanjšanje birokracije ter 
upravnih in zakonodajnih ovir ter 
osredotočenje na učinkovitost in 
preglednost programov ter ukrepov.

Or. de

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Čeprav je treba te smernice pripraviti 
vsako leto, bi se morale do leta 2014 čim 
manj spreminjati, da bi se osredotočili na 
njihovo izvajanje –

(17) Te smernice bi se morale do leta 2020 
čim manj spreminjati, da bi lahko ustrezno 
preverjali, če so doseženi zastavljeni cilji. 
Oceno doseženih ciljev bi bilo treba izvesti 
vsaka tri leta –

Or. de
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Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Smernica 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale pospešiti socialni 
dialog in reševati probleme segmentacije 
trga dela z ukrepi, ki obravnavajo začasno 
in negotovo zaposlovanje, podzaposlenost 
in neprijavljeno delo. Poklicno mobilnost 
bi bilo treba nagrajevati. Posvetiti bi se bilo 
treba vprašanju kakovosti delovnih mest in 
pogojev zaposlovanja, tako da bi se borili 
proti nizkim plačam ter zagotovili ustrezno 
socialno varnost tudi osebam s pogodbami 
za določen čas in samozaposlenim. Zavode 
za zaposlovanje bi bilo treba okrepiti in jih 
odpreti za vse, tudi za mlade in ljudi, ki jim 
grozi brezposelnost, osebam, ki so najbolj 
oddaljene od trga dela, pa ponuditi storitve, 
prilagojene posebej zanje. 

Države članice bi morale pospešiti socialni 
dialog in se odzvati na probleme 
segmentacije trga dela z ustreznim 
socialnim varstvom za začasno in 
negotovo zaposlovanje ter se boriti proti 
neprijavljenemu delu. Poklicno mobilnost 
bi bilo treba nagrajevati. Posvetiti bi se bilo 
treba vprašanju kakovosti delovnih mest in 
pogojev zaposlovanja, tako da bi se borili 
proti nizkim plačam ter zagotovili ustrezno 
socialno varnost tudi osebam s pogodbami 
za določen čas in samozaposlenim. Zavode 
za zaposlovanje bi bilo treba okrepiti in jih 
odpreti za vse, tudi za mlade in ljudi, ki jim 
grozi brezposelnost, osebam, ki so najbolj 
oddaljene od trga dela, pa ponuditi storitve, 
prilagojene posebej zanje.

Or. de

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Smernica 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s smernico 2 ekonomskih politik 
bi morale države članice pregledati svoje 
davčne sisteme in sisteme socialne pomoči 
ter zmogljivost javnih služb za 
zagotavljanje potrebne podpore, da bi se 
povečala konkurenčnost in dvignila raven 
udeležbe na trgu dela, zlasti med 
nizkokvalificiranimi delavci. Z ukrepi za 
spodbujanje aktivnega staranja, enakosti 
spolov in enakega plačila ter 
vključevanjem mladih, invalidov, zakonitih 
priseljencev in drugih ranljivih skupin na 

V skladu s smernico 2 ekonomskih politik 
bi morale države članice pregledati svoje 
davčne sisteme in sisteme socialne pomoči 
ter zmogljivost javnih služb za 
zagotavljanje potrebne podpore, da bi se 
povečala konkurenčnost in dvignila raven 
udeležbe na trgu dela, zlasti med 
nizkokvalificiranimi delavci. Z ukrepi za 
spodbujanje aktivnega staranja, enakosti 
spolov in enakega plačila ter 
vključevanjem mladih, invalidov, zakonitih 
priseljencev in drugih ranljivih skupin na 
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trg dela bi morale povečati udeležbo 
delovne sile na trgu dela. Ukrepi za 
usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja bi morali biti skupaj s ponudbo 
cenovno dostopnih storitev varstva in 
oskrbe otrok ter inovacijami pri 
organizaciji dela usmerjeni k dvigovanju 
stopenj zaposlenosti, zlasti med mladimi, 
starejšimi delavci in ženskami, predvsem 
da se obdržijo visokokvalificirane 
zaposlene ženske na znanstvenih in 
tehničnih področjih. Poleg tega bi morale 
države članice odstraniti ovire za vstop na 
trg dela za novince, podpirati 
samozaposlovanje in ustvarjanje delovnih 
mest, vključno s področji „zelenih delovnih 
mest“ in storitvami varstva in oskrbe, ter 
spodbujati družbene inovacije.

trg dela bi morale povečati udeležbo 
delovne sile na trgu dela. Ukrepi za 
usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja bi morali biti skupaj s ponudbo 
cenovno dostopnih storitev varstva in 
oskrbe otrok ter inovacijami pri 
organizaciji dela usmerjeni k dvigovanju 
stopenj zaposlenosti, zlasti med mladimi, 
starejšimi delavci in ženskami, predvsem 
da se obdržijo visokokvalificirane 
zaposlene ženske na znanstvenih in 
tehničnih področjih. Med državami 
članicami je treba močno spodbujati 
izmenjavo praktikantov, tudi na področju 
poučevanja. Poleg tega bi morale države 
članice odstraniti ovire za vstop na trg dela 
za novince, podpirati samozaposlovanje in 
ustvarjanje delovnih mest, vključno s 
področji „zelenih delovnih mest“ in 
storitvami varstva in oskrbe, ter spodbujati 
družbene inovacije. Da bi spodbujali 
okolju prijazno zaposlovanje, bi morale 
države članice za tiste, ki so še vedno 
zaposleni na področjih z visokimi 
emisijami CO2, ponuditi ukrepe 
prešolanja, ki jih podpira država.

Or. de

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Smernica 7 – Povzetek - Krovni cilji

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Krovni cilj EU, na podlagi katerega bodo 
države članice določile svoje nacionalne 
cilje, je do leta 2020 povečati stopnjo 
zaposlenosti prebivalstva med 20. in 64. 
letom na 75 %, zlasti z večjo udeležbo 
mladih, starejših delavcev in 
nizkokvalificiranih delavcev na trgu dela 
ter boljšim vključevanjem zakonitih 
priseljencev.

Krovni cilji EU, na podlagi katerih bodo 
države članice določile svoje nacionalne 
cilje, so do leta 2020 povečati stopnjo 
zaposlenosti prebivalstva med 20. in 
64. letom na 80 %, zlasti z večjo udeležbo 
mladih, starejših delavcev in 
nizkokvalificiranih delavcev na trgu dela 
ter boljšim vključevanjem zakonitih 
priseljencev, ter zmanjšanje brezposelnosti 
mladih za 50 %.
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Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Smernica 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati 
produktivnost in zaposljivost s ponudbo 
ustreznega znanja in spretnosti, da bi 
zadostile sedanjim in prihodnjim potrebam 
na trgu dela. Kakovostno začetno 
izobraževanje in privlačno poklicno 
izobraževanje je treba dopolniti z 
učinkovitimi spodbudami za vseživljenjsko 
učenje in šolami druge priložnosti, ki 
dajejo vsakemu odraslemu možnost, da 
nadgradi svojo raven izobrazbe, pa tudi z 
usmerjeno migracijo in politikami 
vključevanja. Države članice bi morale 
razviti sisteme za priznavanje pridobljenih 
znanj, odstraniti ovire za poklicno in 
geografsko mobilnost delavcev, spodbujati 
pridobivanje transverzalnih kompetenc in 
ustvarjalnost ter svoja prizadevanja 
usmeriti predvsem na podpiranje 
nizkokvalificiranih delavcev in povečanje 
zaposljivosti starejših delavcev, obenem pa 
spodbujati usposabljanje, znanje in 
spretnosti ter izkušnje visokokvalificiranih 
delavcev, vključno z raziskovalci.

Države članice bi morale spodbujati 
produktivnost in zaposljivost s ponudbo 
ustreznega znanja in spretnosti, da bi 
zadostile sedanjim in prihodnjim potrebam 
na trgu dela. Kakovostno začetno 
izobraževanje in privlačno poklicno 
izobraževanje je treba dopolniti z 
učinkovitimi spodbudami za vseživljenjsko 
učenje in šolami druge priložnosti, ki 
dajejo vsakemu odraslemu možnost, da 
nadgradi svojo raven izobrazbe, pa tudi z 
usmerjeno migracijo in politikami 
vključevanja. Države članice bi morale 
razviti sisteme za priznavanje pridobljenih 
znanj, odstraniti ovire za poklicno in 
geografsko mobilnost delavcev, spodbujati 
pridobivanje transverzalnih kompetenc in 
ustvarjalnost ter svoja prizadevanja 
usmeriti predvsem na podpiranje 
nizkokvalificiranih delavcev in starejših 
delavcev ter povečati njihovo zaposljivost, 
obenem pa spodbujati usposabljanje, 
znanje in spretnosti ter izkušnje 
visokokvalificiranih delavcev, vključno z 
raziskovalci. Države članice bi morale 
razviti sisteme, s katerimi bi lahko 
medsebojno primerjale kakovost 
usposobljenosti v Uniji in bi jih ustrezno 
priznale, podobno kot pri evropskem 
sistemu prenašanja in zbiranja kreditnih 
točk za študente.

Or. de
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Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Smernica 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v sodelovanju s 
socialni partnerji in podjetji izboljšati 
dostop do usposabljanja, okrepiti storitve 
izobraževanja in poklicnega usmerjanja ter 
zagotavljati sistematične informacije o 
novih delovnih mestih in priložnostih, 
pospeševati podjetništvo ter bolje 
predvideti potrebe po znanju in spretnostih. 
S skupnimi finančnimi prispevki vlad, 
posameznikov in delodajalcev bi bilo treba 
spodbujati vlaganje v razvoj človeških 
virov, dodatno izobraževanje in 
sodelovanje v shemah vseživljenjskega 
učenja. Da bi podprle mlade, zlasti tiste, ki 
niso zaposleni, ne obiskujejo 
izobraževalnih ustanov in se ne 
usposabljajo, bi morale države članice v 
sodelovanju s socialnimi partnerji 
vzpostaviti sheme, s katerimi bi mladim, ki 
so nedavno diplomirali, pomagale najti 
prvo zaposlitev ali jim omogočile nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje, vključno s 
pripravništvom, ter se hitro odzvati, če bi 
mladi postali brezposelni. Redno 
spremljanje rezultatov dodatnega 
izobraževanja in politike predvidevanja bi 
morali prispevati k določitvi področij, na 
katerih je potrebno izboljšanje, ter povečati 
odzivnost izobraževalnih sistemov in 
sistemov usposabljanja glede na potrebe na 
trgu dela. Za podpiranje teh ciljev bi 
morale države članice v celoti sprostiti 
sredstva iz skladov EU.

Države članice bi morale v sodelovanju s 
socialni partnerji in podjetji izboljšati 
dostop do usposabljanja, okrepiti storitve 
izobraževanja in poklicnega usmerjanja ter 
zagotavljati sistematične informacije o 
novih delovnih mestih in priložnostih, 
pospeševati podjetništvo ter bolje 
predvideti potrebe po znanju in spretnostih. 
S skupnimi finančnimi prispevki vlad, 
posameznikov in delodajalcev bi bilo treba 
spodbujati vlaganje v razvoj človeških 
virov, dodatno izobraževanje in 
sodelovanje v shemah vseživljenjskega 
učenja. Da bi podprle mlade, zlasti tiste, ki 
niso zaposleni, ne obiskujejo 
izobraževalnih ustanov in se ne 
usposabljajo, bi morale države članice v 
sodelovanju s socialnimi partnerji 
vzpostaviti sheme, s katerimi bi mladim, ki 
so nedavno diplomirali, pomagale najti 
prvo zaposlitev ali jim omogočile nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje, vključno s 
pripravništvom, ter se hitro odzvati, če bi 
mladi postali brezposelni. Redno 
spremljanje rezultatov dodatnega 
izobraževanja in politike predvidevanja bi 
morali prispevati k določitvi področij, na 
katerih je potrebno izboljšanje, ter povečati 
odzivnost izobraževalnih sistemov in 
sistemov usposabljanja glede na potrebe na 
trgu dela. V podporo ciljev 
vseživljenjskega učenja, dostopa do 
usposabljanja in geografske mobilnosti bi 
morale države članice tradicionalne 
načine usposabljanja dopolniti z novimi 
oblikami študija na daljavo, ki temelji na 
internetu, in učenja z uporabo 
elektronskih sredstev („e-učenje”). Za 
podpiranje teh ciljev bi morale države 
članice v celoti sprostiti sredstva iz skladov 
EU. 
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Or. de

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Smernica 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi se vsem ljudem omogočil dostop do 
kakovostnega izobraževanja in 
usposabljanja ter da bi se izboljšali izidi 
izobraževanja, bi morale države članice 
učinkovito vlagati v izobraževalne sisteme 
in sisteme usposabljanja, zlasti da bi 
dvignile raven usposobljenosti delovne sile 
EU, s čimer bi ji omogočile, da zadovolji 
hitro spreminjajoče se potrebe na sodobnih 
trgih dela. Ukrepi bi morali zajemati vsa 
področja (od vzgoje in izobraževanja v 
zgodnjem otroštvu prek poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja do 
visokošolskega izobraževanja, pa tudi 
usposabljanje odraslih) ter upoštevati tudi 
učenje v priložnostnih in neformalnih 
okvirih. Cilj reform bi moralo biti 
pridobivanje ključnih znanj in spretnosti, ki 
jih potrebuje vsak posameznik za uspeh v 
gospodarstvu, ki temelji na znanju, zlasti v 
smislu zaposljivosti, nadaljnjega učenja ter 
znanj in spretnosti s področja informacijske 
in komunikacijske tehnologije. Sprejeti bi 
bilo treba ukrepe, da bi učna mobilnost 
mladih in učiteljev postala pravilo. Države 
članice bi morale izboljšati odprtost in 
namensko usmeritev izobraževalnih 
sistemov in sistemov usposabljanja, 
predvsem z izvajanjem nacionalnih 
okvirov kvalifikacij, ki omogočajo 
prilagodljive učne poti, ter z razvijanjem 
partnerstev med področji 
izobraževanja/usposabljanja in dela. 
Poskrbeti bi bilo treba, da bi bil poklic 
učitelja privlačnejši. Visokošolsko 
izobraževanje bi moralo postati bolj odprto 
za netradicionalne udeležence 

Da bi se vsem ljudem omogočil dostop do 
kakovostnega izobraževanja in 
usposabljanja ter da bi se izboljšali izidi 
izobraževanja, bi morale države članice 
učinkovito vlagati v izobraževalne sisteme 
in sisteme usposabljanja, zlasti da bi 
dvignile raven usposobljenosti delovne sile 
EU, s čimer bi ji omogočile, da zadovolji 
hitro spreminjajoče se potrebe na sodobnih 
trgih dela. V Evropski uniji bi bilo treba 
določiti enoten minimalni standard za 
osnovno izobrazbo, v okviru katere bi imel 
vsak otrok v Evropski uniji pravico do 
brezplačnega mesta v šoli, neodvisno od 
socialnih razmer staršev. Ukrepi bi morali 
zajemati vsa področja (od vzgoje in 
izobraževanja v zgodnjem otroštvu prek 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
do visokošolskega izobraževanja, pa tudi 
usposabljanje odraslih) ter upoštevati tudi 
učenje v priložnostnih in neformalnih 
okvirih. Kakovost izobraževanja in 
usposabljanja, zlasti na področju višjega 
in univerzitetnega izobraževanja, bi 
morala ustrezati nadpovprečnim 
mednarodnim standardom, da bi tako 
omogočili trajno konkurenčnost 
zaposlenih v državah članicah. Cilj reform 
bi moralo biti pridobivanje ključnih znanj 
in spretnosti, ki jih potrebuje vsak 
posameznik za uspeh v gospodarstvu, ki 
temelji na znanju, zlasti v smislu 
zaposljivosti, nadaljnjega učenja ter znanj 
in spretnosti s področja informacijske in 
komunikacijske tehnologije. Sprejeti bi 
bilo treba ukrepe, da bi učna mobilnost 
mladih in učiteljev postala pravilo. Države 
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izobraževanja, povečati pa je treba tudi 
terciarno ali enakovredno izobraževanje. 
Države članice bi morale sprejeti vse 
potrebne ukrepe, s katerimi bi preprečile 
zgodnje opuščanje šolanja, da bi zmanjšale 
število mladih, ki niso zaposleni, ne 
obiskujejo izobraževalnih ustanov in se ne 
usposabljajo. 

članice bi morale izboljšati odprtost in 
namensko usmeritev izobraževalnih 
sistemov in sistemov usposabljanja, 
predvsem z izvajanjem nacionalnih 
okvirov kvalifikacij, ki omogočajo 
prilagodljive učne poti, ter z razvijanjem 
partnerstev med področji 
izobraževanja/usposabljanja in dela. 
Poskrbeti bi bilo treba, da bi bil poklic 
učitelja privlačnejši. Visokošolsko 
izobraževanje bi moralo postati bolj odprto 
za netradicionalne udeležence 
izobraževanja, povečati pa je treba tudi 
terciarno ali enakovredno izobraževanje. 
Načeloma bi morali vsakega udeleženca 
izobraževanja obremenejevati in 
spodbujati v skladu z njegovimi 
individualnimi talenti. Države članice bi 
morale sprejeti vse potrebne ukrepe, s 
katerimi bi z individualnim spodbujanjem 
in podporo preprečile zgodnje opuščanje 
šolanja, da bi zmanjšale število mladih, ki 
niso zaposleni, ne obiskujejo 
izobraževalnih ustanov in se ne 
usposabljajo. Da bi mladi, ki so 
nadpovprečno nadarjeni in sposobni, 
lahko v celoti razvijali svoj potencial, bi 
morale države članice sprejeti vse 
potrebne ukrepe, da bi spodbujale in 
podpirale njihov potencial za razvoj.

Or. de

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Smernica 9 – Povzetek - Krovni cilji

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Krovni cilj EU, na podlagi katerega bodo 
države članice določile svoje nacionalne 
cilje, je do leta 2020 zmanjšati stopnjo 
osipa na 10 %, obenem pa na vsaj 40 % 
povečati delež prebivalstva med 30. in 34. 

Krovna cilja EU, na podlagi katerih bodo 
države članice določile svoje nacionalne 
cilje, sta do leta 2020 zmanjšati stopnjo 
osipa na 10 %, obenem pa na vsaj 40 % 
povečati delež prebivalstva med 30. in 34. 
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letom, ki je končalo terciarno ali 
enakovredno izobraževanje.

letom, ki je končalo terciarno ali 
enakovredno izobraževanje. Države 
članice bi morale za izobraževanje 
nameniti vsaj 6 % svojega BDP.

Or. de

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Smernica 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prizadevanja držav članic za zmanjšanje 
revščine bi bilo treba usmeriti k polni 
udeležbi v družbi in gospodarstvu ter 
povečanju zaposlitvenih možnosti, pri tem 
pa v celoti izkoristiti Evropski socialni 
sklad. Poleg tega bi jih bilo treba 
osredotočiti na enake priložnosti, tudi z 
dostopom do cenovno dostopnih, 
trajnostnih in visokokakovostnih storitev in 
javnih storitev (vključno s spletnimi 
storitvami v skladu s smernico 4) ter 
predvsem na področju zdravstvenega 
varstva. Države članice bi morale uvesti 
učinkovite protidiskriminacijske ukrepe. 
Prav tako bi bilo treba zaradi boja proti 
socialni izključenosti, krepitve vloge ljudi 
in povečanja udeležbe na trgu dela 
spodbujati sisteme socialnega varstva, 
vseživljenjsko učenje in politike dejavnega 
vključevanja, da se za ljudi ustvarijo 
priložnosti na različnih stopnjah njihovega 
življenja in da se zaščitijo pred tveganjem 
izključitve. Sisteme socialne varnosti in 
pokojninske sisteme je treba posodobiti, da 
se lahko v celoti uporabijo, s čimer se 
zagotovijo ustrezna dohodkovna podpora 
in dostop do zdravstvenega varstva kot tudi 
socialna kohezija, hkrati pa je treba tudi 
ohranjati njihovo finančno vzdržnost. 
Sistemi socialne pomoči bi morali 
pozornost nameniti zagotavljanju 
dohodkovne varnosti med prehodi in 

Prizadevanja držav članic za zmanjšanje 
revščine bi bilo treba usmeriti k polni 
udeležbi v družbi in gospodarstvu ter 
povečanju zaposlitvenih možnosti, pri tem
pa v celoti izkoristiti Evropski socialni 
sklad. Poleg tega bi jih bilo treba 
osredotočiti na enake priložnosti, tudi z 
dostopom do cenovno dostopnih, 
trajnostnih in visokokakovostnih storitev in 
javnih storitev (vključno s spletnimi 
storitvami v skladu s smernico 4) ter 
predvsem na področju zdravstvenega 
varstva. Države članice bi morale uvesti 
učinkovite protidiskriminacijske ukrepe. 
Načelo, da pri enaki izobrazbi in enaki 
vrsti zaposlitve ne sme biti diskriminacije 
med moškimi in ženskami, bi moralo biti v 
državah članicah pravno zavezujoče za 
vse vrste delovnih razmerij. Prav tako bi 
bilo treba zaradi boja proti socialni 
izključenosti, krepitve vloge ljudi in 
povečanja udeležbe na trgu dela spodbujati 
sisteme socialnega varstva, vseživljenjsko 
učenje in politike dejavnega vključevanja, 
da se za ljudi ustvarijo priložnosti na 
različnih stopnjah njihovega življenja in da 
se zaščitijo pred tveganjem izključitve. 
Sisteme socialne varnosti in pokojninske 
sisteme je treba posodobiti, da se lahko v 
celoti uporabijo, s čimer se zagotovijo 
ustrezna dohodkovna podpora in dostop do 
zdravstvenega varstva kot tudi socialna 
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zmanjšanju revščine, zlasti med skupinami, 
ki so najbolj izpostavljene socialni 
izključenosti, kot so enostarševske družine, 
manjšine, invalidne osebe, otroci in mladi, 
starejše ženske in moški, zakoniti 
priseljenci in brezdomci. Države članice bi 
morale tudi dejavno spodbujati socialno 
ekonomijo in družbene inovacije v podporo 
najbolj ranljivim.

kohezija, hkrati pa je treba tudi ohranjati 
njihovo finančno vzdržnost. Sistemi 
socialne pomoči bi morali pozornost 
nameniti zagotavljanju dohodkovne 
varnosti med prehodi in zmanjšanju 
revščine, zlasti med skupinami, ki so 
najbolj izpostavljene socialni izključenosti, 
kot so enostarševske družine, manjšine, 
invalidne osebe, otroci in mladi, starejše 
ženske in moški, zakoniti priseljenci in 
brezdomci. Države članice bi morale tudi 
dejavno spodbujati socialno ekonomijo in 
družbene inovacije v podporo najbolj 
ranljivim.

Or. de

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Smernica 10 – Povzetek - Krovni cilji

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Krovni cilj EU, na podlagi katerega bodo 
države članice določile svoje nacionalne 
cilje, je za 25% zmanjšati število 
Evropejcev, ki živijo pod nacionalno mejo
revščine, s čimer bi iz revščine rešili več 
kot 20 milijonov ljudi. 

Krovni cilj EU, na podlagi katerega bodo 
države članice določile svoje nacionalne 
cilje, je za 40 % zmanjšati število 
Evropejcev, ki živijo pod nacionalno mejo 
revščine, s čimer bi iz revščine rešili več 
kot 32 milijonov ljudi.

Or. de


