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Predlog spremembe 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V členu 145 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije je določeno, da si države 
članice in EU prizadevajo za razvoj 
usklajene strategije zaposlovanja in zlasti 
za spodbujanje kvalificiranih, 
usposobljenih in prilagodljivih delavcev in 
trgov dela, hitro prilagodljivih 
gospodarskim spremembam, da bi dosegle 
cilje, opredeljene v členu 3 Pogodbe o 
Evropski uniji. Države članice ob 
upoštevanju svoje nacionalne prakse 
glede odgovornosti socialnih partnerjev 
obravnavajo spodbujanje zaposlovanja kot 
zadevo skupnega pomena in usklajujejo 
svoje delovanje v zvezi s tem v okviru 
Sveta skladno z določbami člena 148 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(1) V členu 145 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije je določeno, da si države 
članice in EU prizadevajo za razvoj 
usklajene strategije zaposlovanja in zlasti 
za spodbujanje izobraževanja, strokovnega 
in nadaljnjega izobraževanja, integracije 
delavcev v trge dela, ki so zaradi hitrih
gospodarskih sprememb postali in bodo 
tudi v prihodnje ostali potrebni, da bi 
dosegle cilje, opredeljene v členu 3 
Pogodbe o Evropski uniji.

Or. de

Predlog spremembe 29
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Jutta Steinruck

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V tretjem odstavku člena 3 Pogodbe o 
Evropski unije je določeno, da se Unija 
bori proti socialni izključenosti in 
diskriminaciji ter spodbuja socialno 
pravičnost in varstvo, določeno pa je tudi, 
da lahko daje Unija pobude za zagotovitev 
usklajevanja socialnih politik držav članic. 

(2) V tretjem odstavku člena 3 Pogodbe o 
Evropski unije je določeno, da si Unija 
prizadeva za polno zaposlenost in socialni 
napredek, se bori proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter spodbuja 
socialno pravičnost in varstvo, določeno pa 
je tudi, da lahko daje Unija pobude za 
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V členu 9 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije je določeno, da Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti upošteva zahteve, ki so 
povezane z zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite ter bojem proti socialni 
izključenosti.

zagotovitev usklajevanja socialnih politik 
držav članic. V členu 9 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije je določeno, da 
Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih 
politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki 
so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, z zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite ter bojem proti 
socialni izključenosti.

Or. el

Predlog spremembe 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V tretjem odstavku člena 3 Pogodbe o 
Evropski unije je določeno, da se Unija 
bori proti socialni izključenosti in 
diskriminaciji ter spodbuja socialno 
pravičnost in varstvo, določeno pa je tudi, 
da lahko daje Unija pobude za zagotovitev 
usklajevanja socialnih politik držav članic. 
V členu 9 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije je določeno, da Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti upošteva zahteve, ki so 
povezane z zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite ter bojem proti socialni 
izključenosti.

(2) V tretjem odstavku člena 3 Pogodbe o 
Evropski uniji je določeno, da se Unija bori 
proti socialni izključenosti in diskriminaciji 
ter spodbuja socialno pravičnost in 
zagotavlja socialno varstvo, določeno pa je 
tudi, da mora Unija dati pobude za 
zagotovitev usklajevanja socialnih politik 
držav članic. v skladu s členom 9 Pogodbe 
pri opredeljevanju in izvajanju svojih 
politik in dejavnosti Unija upošteva 
zahteve, ki so povezane s spodbujanjem 
visoke stopnje zaposlenosti, 
zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite,
bojem proti socialni izključenosti ter 
visoko ravnjo splošnega in strokovnega 
izobraževanja ter zdravstvenega varstva.

Or. de

Predlog spremembe 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V tretjem odstavku člena 3 Pogodbe o 
Evropski unije je določeno, da se Unija 
bori proti socialni izključenosti in 
diskriminaciji ter spodbuja socialno 
pravičnost in varstvo, določeno pa je tudi, 
da lahko daje Unija pobude za zagotovitev 
usklajevanja socialnih politik držav članic. 
V členu 9 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije je določeno, da Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti upošteva zahteve, ki so 
povezane z zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite ter bojem proti socialni 
izključenosti.

(2) V tretjem odstavku člena 3 Pogodbe o 
Evropski unije je določeno, da se Unija 
bori proti socialni izključenosti in 
diskriminaciji ter spodbuja socialno 
pravičnost in varstvo, določeno pa je tudi, 
da lahko daje Unija pobude za zagotovitev 
usklajevanja socialnih politik držav članic. 
V členu 9 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije je določeno, da Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti upošteva zahteve, ki so 
povezane s spodbujanjem polne in 
dostojne zaposlenosti, z zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite ter bojem proti 
socialni izključenosti, vse države članice 
pa bi morale upoštevati načelo enakega 
plačila za enako delo na istem delovnem 
mestu.

Or. en

Predlog spremembe 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V tretjem odstavku člena 3 Pogodbe o 
Evropski unije je določeno, da se Unija 
bori proti socialni izključenosti in 
diskriminaciji ter spodbuja socialno 
pravičnost in varstvo, določeno pa je tudi, 
da lahko daje Unija pobude za zagotovitev 
usklajevanja socialnih politik držav članic. 
V členu 9 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije je določeno, da Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti upošteva zahteve, ki so 
povezane z zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite ter bojem proti socialni 
izključenosti.

(2) V tretjem odstavku člena 3 Pogodbe o 
Evropski unije je določeno, da se Unija 
bori proti socialni izključenosti in 
diskriminaciji ter spodbuja socialno 
pravičnost in varstvo, določeno pa je tudi, 
da lahko daje Unija pobude za zagotovitev 
usklajevanja socialnih politik držav članic. 
V členu 9 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije je določeno, da Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti upošteva zahteve, ki so 
povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, z zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite, bojem proti socialni 
izključenosti ter visoko ravnijo izobrazbe 
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in usposobljenosti.

Or. en

Predlog spremembe 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Lizbonska strategija, ki je bila uvedena 
leta 2000, temelji na potrditvi ugotovitve, 
da mora EU glede na svetovno 
konkurenco, tehnološke spremembe in 
staranje prebivalstva povečati svojo 
produktivnost in konkurenčnost ter obenem 
okrepiti socialno kohezijo. Lizbonska 
strategija je bila dobila nov zagon leta 2005 
po vmesnem pregledu, ki je dal rasti ter 
novim in boljšim delovnim mestom večji 
poudarek.

(4) Lizbonska strategija, ki je bila uvedena 
leta 2000, temelji na potrditvi ugotovitve, 
da mora EU glede na svetovno 
konkurenco, gospodarsko soodvisnost in 
spremembe, tehnološke spremembe in 
staranje prebivalstva ohraniti svojo 
produktivnost in konkurenčnost ter obenem 
okrepiti socialno kohezijo. Lizbonska 
strategija je bila dobila nov zagon leta 2005 
po vmesnem pregledu, ki je dal rasti ter 
novim in boljšim delovnim mestom večji 
poudarek. Lizbonska strategija 
navsezadnje ni izpolnila svojih ciljev. 
Povečala je neenakosti pri porazdelitvi 
prihodka in premoženja, rast revščine, 
socialno izključenost, slabo plačano delo 
in negotovo zaposlovanje, ker se je 
osredotočila na konkurenčnost, 
zmanjševaje stroškov, odpravljanje 
socialne države, še bolj prožne trge dela, 
liberalizacijo trgov na splošno in 
deregulacijo finančnih trgov. Zdaj je čas 
za alternativno strategijo Evropske unije 
za trajnostni razvoj, socialno pravičnost in 
polno zaposlenost.

Or. xm

Predlog spremembe 34
Ilda Figueiredo

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Lizbonska strategija, ki je bila uvedena 
leta 2000, temelji na potrditvi ugotovitve, 
da mora EU glede na svetovno 
konkurenco, tehnološke spremembe in 
staranje prebivalstva povečati svojo 
produktivnost in konkurenčnost ter obenem 
okrepiti socialno kohezijo. Lizbonska 
strategija je bila dobila nov zagon leta 2005 
po vmesnem pregledu, ki je dal rasti ter 
novim in boljšim delovnim mestom večji 
poudarek.

(4) Lizbonska strategija, ki je bila uvedena 
leta 2000, temelji na potrditvi ugotovitve, 
da mora EU glede na svetovno 
konkurenco, tehnološke spremembe in 
staranje prebivalstva povečati svojo 
produktivnost in konkurenčnost ter obenem 
okrepiti socialno kohezijo. Lizbonska 
strategija je bila dobila nov zagon leta 2005 
po vmesnem pregledu, ki je dal rasti ter 
novim in boljšim delovnim mestom večji 
poudarek. Lizbonska strategija 
navsezadnje ni izpolnila svojih ciljev. 
Povečala je neenakosti pri porazdelitvi 
prihodka in premoženja, rast revščine, 
socialno izključenost, slabo plačano delo 
in negotovo zaposlovanje, ker se je 
osredotočila na konkurenčnost, 
zmanjševaje stroškov, odpravljanje 
socialne države, še bolj prožne trge dela, 
liberalizacijo trgov na splošno in 
deregulacijo finančnih trgov. Zdaj je čas 
za alternativno strategijo Evropske unije 
za trajnostni razvoj, socialno pravičnost in 
polno zaposlenost.

Or. en

Predlog spremembe 35
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Jutta Steinruck

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Lizbonska strategija, ki je bila uvedena 
leta 2000, temelji na potrditvi ugotovitve, 
da mora EU glede na svetovno 
konkurenco, tehnološke spremembe in 
staranje prebivalstva povečati svojo 
produktivnost in konkurenčnost ter obenem 
okrepiti socialno kohezijo. Lizbonska 
strategija je bila dobila nov zagon leta 2005 
po vmesnem pregledu, ki je dal rasti ter 

(4) Lizbonska strategija, ki je bila uvedena 
leta 2000, temelji na potrditvi ugotovitve, 
da mora EU glede na svetovno 
konkurenco, tehnološke spremembe in 
staranje prebivalstva povečati svojo 
produktivnost na podlagi znanja in 
konkurenčnost ter ponovno ustvariti 
razmere za polno zaposlenost, obenem pa 
okrepiti socialno in regionalno kohezijo. 
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novim in boljšim delovnim mestom večji 
poudarek.

Lizbonska strategija je bila dobila nov 
zagon leta 2005 po vmesnem pregledu, ki 
je dal rasti ter novim in boljšim delovnim 
mestom večji poudarek.

Or. el

Predlog spremembe 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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 mora prispevati k določitvi 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 v 
smernicah niso bili določeni zadovoljivi 
obvezujoči cilji za socialno, politično in 
kulturno udeležbo vseh ljudi, ki živijo v 
Evropski uniji, ter za trajnostno in 
ekološko preoblikovanje gospodarstva. To 
je omejilo njihov vpliv na oblikovanje 
politik na nacionalni ravni.

Or. de

Predlog spremembe 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 
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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. 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, tako da se navsezadnje 
ne bo dalo doseči temeljnih ciljev 
strategije.

Or. pl

Predlog spremembe 38
Ria Oomen-Ruijten

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 

(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 



PE442.935v02-00 10/206 AM\820832SL.doc

SL

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.

prednostne naloge v smernicah niso bile 
dovolj jasno določene in da bi morale biti
med seboj bolj povezane. To je omejilo 
njihov vpliv na oblikovanje politik na 
nacionalni ravni.

Or. nl

Predlog spremembe 39
Marian Harkin

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 20055 sprejel širše 
smernice ekonomskih politik in smernice 
za zaposlovanje ter jih leta 20086
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 20055 sprejel širše 
smernice ekonomskih politik in smernice 
za zaposlovanje ter jih leta 20086 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 ter da države 
članice niso sprejele teh smernic. To je 
omejilo njihov vpliv na oblikovanje politik 
na nacionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 40
Milan Cabrnoch

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5 a) Poleg novih zakonodajnih pobud EU 
s poudarkom na sociali mora Evropska 
unija občutno izboljšati svoje obstoječe 
politike in njihovo izvajanje.

Or. en

Predlog spremembe 41
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Jutta Steinruck

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Finančna in gospodarska kriza, ki se je 
začela leta 2008, je povzročila izgube 
znatnega števila delovnih mest in padec 
potencialnih rezultatov ter izrazito 
poslabšanje javnih financ. Tudi Evropski 
načrt za oživitev gospodarstva je pomagal 
državam članicam pri spopadanju s krizo, 
deloma z usklajeno fiskalno spodbudo, saj 
je bil euro temelj makroekonomske 
stabilnosti. Kriza je torej pokazala, da 
lahko boljša in učinkovito izvedena 
usklajenost politik na ravni Unije prinese 
znatne rezultate. V krizi se je tudi povečala
medsebojna povezanost med gospodarstvi 
držav članic in trgi dela.

(6) Finančna in gospodarska kriza, ki se je 
začela leta 2008, je povzročila izgube 
znatnega števila delovnih mest in padec 
potencialnih rezultatov ter izrazito 
poslabšanje javnih financ. Tudi Evropski 
načrt za oživitev gospodarstva je pomagal 
državam članicam pri spopadanju s krizo, 
deloma z usklajeno fiskalno spodbudo, saj 
je bil euro temelj makroekonomske 
stabilnosti. Kriza je torej pokazala, da 
lahko boljša in učinkovito izvedena 
usklajenost politik na ravni Unije prinese 
znatne rezultate. V še vedno trajajoči krizi 
se tudi povečuje medsebojna povezanost 
med gospodarstvi držav članic in trgi dela, 
zaradi krize pa je treba tudi skrbno 
pregledati mehanizme, kajti doseganje 
zaposlenosti in socialnih ciljev bodo še 
naprej njihovi temeljni cilji.

Or. el

Predlog spremembe 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Finančna in gospodarska kriza, ki se je 
začela leta 2008, je povzročila izgube 
znatnega števila delovnih mest in padec 
potencialnih rezultatov ter izrazito 
poslabšanje javnih financ. Tudi Evropski 
načrt za oživitev gospodarstva je pomagal 
državam članicam pri spopadanju s krizo, 
deloma z usklajeno fiskalno spodbudo, saj 
je bil euro temelj makroekonomske 
stabilnosti. Kriza je torej pokazala, da 
lahko boljša in učinkovito izvedena 
usklajenost politik na ravni Unije prinese
znatne rezultate. V krizi se je tudi povečala 
medsebojna povezanost med gospodarstvi 
držav članic in trgi dela.

(6) Finančna in gospodarska kriza, ki se je 
začela leta 2008, je povzročila izgube 
znatnega števila delovnih mest in padec 
potencialnih rezultatov ter izrazito 
poslabšanje javnih financ. Tudi Evropski 
načrt za oživitev gospodarstva je pomagal 
državam članicam pri spopadanju s krizo, 
deloma z usklajeno fiskalno spodbudo, saj 
je bil euro temelj makroekonomske 
stabilnosti. Kriza je torej pokazala, da bi
lahko boljša in učinkovito izvedena 
usklajenost politik na ravni Unije prinesla
znatne rezultate. Pokazalo se je tudi, da je 
treba notranji trg dopolniti s socialno in 
ekološko unijo, da bo moralo manj ljudi 
trpeti zaradi posledic prihajajočih 
kapitalističnih kriz.

Or. de

Predlog spremembe 43
Ria Oomen-Ruijten

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Finančna in gospodarska kriza, ki se je 
začela leta 2008, je povzročila izgube 
znatnega števila delovnih mest in padec 
potencialnih rezultatov ter izrazito 
poslabšanje javnih financ. Tudi Evropski 
načrt za oživitev gospodarstva je pomagal 
državam članicam pri spopadanju s krizo, 
deloma z usklajeno fiskalno spodbudo, saj 
je bil euro temelj makroekonomske 
stabilnosti. Kriza je torej pokazala, da 
lahko boljša in učinkovito izvedena 
usklajenost politik na ravni Unije prinese 
znatne rezultate. V krizi se je tudi povečala 
medsebojna povezanost med gospodarstvi 
držav članic in trgi dela.

(6) Finančna in gospodarska kriza, ki se je 
začela leta 2008, je povzročila izgube 
znatnega števila delovnih mest in padec 
potencialnih rezultatov ter izrazito 
poslabšanje javnih financ. Tudi Evropski 
načrt za oživitev gospodarstva je pomagal 
državam članicam pri spopadanju s krizo, 
deloma z usklajeno fiskalno spodbudo, saj 
je bil euro temelj makroekonomske 
stabilnosti. Kriza je torej pokazala, da 
lahko boljša in učinkovito izvedena 
usklajenost politik na ravni Unije prinese 
znatne rezultate. V krizi se je tudi povečala 
medsebojna povezanost med gospodarstvi 
držav članic in trgi dela. Poleg tega 
postajajo trgi dela in sistemi socialnega 
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varstva zaradi vse bolj razširjenega 
čezmejnega dela in preseljevanja 
upokojencev vse tesneje povezani.

Or. nl

Predlog spremembe 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Finančna in gospodarska kriza, ki se je 
začela leta 2008, je povzročila izgube 
znatnega števila delovnih mest in padec 
potencialnih rezultatov ter izrazito 
poslabšanje javnih financ. Tudi Evropski 
načrt za oživitev gospodarstva je pomagal 
državam članicam pri spopadanju s krizo, 
deloma z usklajeno fiskalno spodbudo, saj 
je bil euro temelj makroekonomske 
stabilnosti. Kriza je torej pokazala, da 
lahko boljša in učinkovito izvedena 
usklajenost politik na ravni Unije prinese 
znatne rezultate. V krizi se je tudi povečala 
medsebojna povezanost med gospodarstvi 
držav članic in trgi dela.

(6) Finančna in gospodarska kriza, ki se je 
začela leta 2008, je povzročila izgube 
znatnega števila delovnih mest in padec 
potencialnih rezultatov ter izrazito 
poslabšanje javnih financ.  Tudi Evropski 
načrt za oživitev gospodarstva je pomagal 
državam članicam pri spopadanju s krizo, 
deloma z usklajeno fiskalno spodbudo, saj 
je bil euro temelj makroekonomske 
stabilnosti. Kriza je torej pokazala, da 
lahko boljša in učinkovito izvedena 
usklajenost politik na ravni Unije prinese 
znatne rezultate. V krizi se je tudi povečala 
medsebojna povezanost med gospodarstvi 
držav članic in trgi dela in pokazalo, da ni 
učinkovitih sredstev za hitro odzivanje na 
znake krize.

Or. pl

Predlog spremembe 45
Siiri Oviir

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Finančna in gospodarska kriza, ki se je 
začela leta 2008, je povzročila izgube 
znatnega števila delovnih mest in padec 
potencialnih rezultatov ter izrazito 

(6) Finančna in gospodarska kriza, ki se je 
začela leta 2008, je povzročila izgube 
znatnega števila delovnih mest in padec 
potencialnih rezultatov ter izrazito 
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poslabšanje javnih financ. Tudi Evropski 
načrt za oživitev gospodarstva je pomagal 
državam članicam pri spopadanju s krizo, 
deloma z usklajeno fiskalno spodbudo, saj 
je bil euro temelj makroekonomske 
stabilnosti. Kriza je torej pokazala, da 
lahko boljša in učinkovito izvedena 
usklajenost politik na ravni Unije prinese 
znatne rezultate. V krizi se je tudi povečala 
medsebojna povezanost med gospodarstvi 
držav članic in trgi dela.

poslabšanje javnih financ. Tudi Evropski 
načrt za oživitev gospodarstva je pomagal 
državam članicam pri spopadanju s krizo, 
deloma z usklajeno fiskalno spodbudo, saj 
je bil euro temelj makroekonomske 
stabilnosti. Kriza je torej pokazala, da 
lahko boljša in učinkovito izvedena 
usklajenost politik na ravni Unije prinese 
znatne rezultate. V krizi se je tudi povečala 
medsebojna povezanost med gospodarstvi 
držav članic in trgi dela, posledično pa je 
eden od glavnih načinov za povečanje 
evropske konkurenčnosti polno izkoristiti 
potencial notranjega trga.

Or. et

Predlog spremembe 46
Milan Cabrnoch

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Finančna in gospodarska kriza, ki se je 
začela leta 2008, je povzročila izgube 
znatnega števila delovnih mest in padec 
potencialnih rezultatov ter izrazito 
poslabšanje javnih financ. Tudi Evropski 
načrt za oživitev gospodarstva7 je pomagal 
državam članicam pri spopadanju s krizo, 
deloma z usklajeno fiskalno spodbudo, saj 
je bil euro temelj makroekonomske 
stabilnosti. Kriza je torej pokazala, da 
lahko boljša in učinkovito izvedena 
usklajenost politik na ravni Unije prinese 
znatne rezultate. V krizi se je tudi povečala 
medsebojna povezanost med gospodarstvi 
držav članic in trgi dela.

(6) Finančna in gospodarska kriza, ki se je 
začela leta 2008, je povzročila izgube 
znatnega števila delovnih mest in padec 
potencialnih rezultatov ter izrazito 
poslabšanje javnih financ. Tudi Evropski 
načrt za oživitev gospodarstva7 je pomagal 
državam članicam pri spopadanju s krizo, 
deloma z usklajeno fiskalno spodbudo. 
Kriza je torej pokazala, da lahko 
učinkovito izvedena usklajenost nekaterih 
politik na ravni Unije ob upoštevanju 
načela subsidiarnosti prinese znatne 
rezultate. V krizi se je tudi povečala 
medsebojna povezanost med gospodarstvi 
držav članic in trgi dela.

Or. en
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Predlog spremembe 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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 iz krize izšla močnejša 
ter da bo svoje gospodarstvo usmerila v 
ekološko in ekonomsko trajnostno ter 
vključujoče gospodarjenje, pripravljeno 
na prihodnost. Krovni cilji, našteti v 
okviru zadevnih smernic, pomenijo skupne 
cilje, na katerih temelji ukrepanje držav 
članic in Unije. Države članice bi morale 
doseči nacionalne cilje in odpraviti ovire, 
ki ovirajo proces prestrukturiranja z 
ustvarjanjem več in bolj kakovostnih 
delovnih mest.

Or. de

Predlog spremembe 48
Ilda Figueiredo

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 – v okviru katere 
mora Komisija priznati, da so spremembe 
v obstoječih makroekonomskih politikah 
nujne, (npr. odprava pakta o stabilnosti, 
prenehanje privatizacijskih in 
libreralizacijskih procesov itd.), da bi se 
dala prednost ustvarjanju kakovostnega 
dela s pravicami žensk, boljšimi plačami, 
manj revščine ter večjim socialnim 
vključevanjem in razvojem. Pet krovnih 
ciljev, naštetih v okviru zadevnih smernic, 
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pomeni skupne cilje, na katerih temelji 
ukrepanje držav članic in Unije. Države 
članice bi morale doseči nacionalne cilje in 
odpraviti ovire, ki omejujejo ustvarjanje 
večjega števila visoko kakovostnih 
delovnih mest.

Or. en

Predlog spremembe 49
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

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, ki 
jo bo spremljala visoka stopnja 
zaposlenosti, produktivnosti in socialne 
kohezije. Pet krovnih ciljev, naštetih v 
okviru zadevnih smernic, pomeni skupne 
cilje, na katerih temelji ukrepanje držav 
članic in Unije. Države članice bi si morale 
glede na svoje posebne okoliščine kar 
najbolj prizadevati za dosego nacionalnih 
ciljev in odpravo ovir, ki omejujejo rast.

Or. el

Predlog spremembe 50
Georges Bach

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 

(7) Komisija je predlagala, da se za 
naslednje desetletje oblikuje nova 
strategija, strategija Evropa 2020, ki bo EU 
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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.

omogočala, da bo iz krize izšla 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, da bi vzpodbudile 
gospodarsko rast, zagotovile obstoječa in 
ustvarila dodatna delovna mesta.

Or. de

Predlog spremembe 51
Elizabeth Lynne

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 20208, 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 20208, ki bo EU 
omogočala, da bo po krizi še močnejša ter 
da bo svoje gospodarstvo usmerila v 
pametno, trajnostno in vključujočo rast in v 
boj proti revščini. 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, ter se bojevati proti 
revščini in socialni izključenosti.

Or. en

Predlog spremembe 52
Marian Harkin

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Komisija je predlagala, da se za 
naslednje desetletje oblikuje nova strategija 
– strategija Evropa 20208, 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 20208, 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, 
njihovo sprejetje in odpravo ovir, ki 
omejujejo rast.

Or. en

Predlog spremembe 53
Ilda Figueiredo

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 
rast.

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile izboljšano makroekonomsko 
učinkovitost pri obravnavi socialno in 
okoljsko trajnostnega razvoja, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale visokokakovostne zaposlitve in 
socialno varnost. Fiskalne spodbude je 
treba nadaljevati v naslednjih treh do 
petih letih, da bi se presegla gospodarska 
stagnacija in vse večja brezposelnost. 
Usklajene fiskalne spodbude na ravni 
držav članic in EU je treba usmeriti k 
gospodarski obnovi prek Evropskega 
načrta za oživitev gospodarstva, ki je v 
vseh svojih sestavinah usmerjen v enakost 
med spoloma in ki vsako leto usmeri en 
odstotek BDP EU v naložbe v okoljsko, 
socialno in gospodarsko trajnosten razvoj 
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ter s tem oblikuje začetno strategijo za 
nova kakovostna delovna mesta.

Or. en

Predlog spremembe 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 
rast.

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile izboljšano makroekonomsko 
učinkovitost pri obravnavi socialno in 
okoljsko trajnostnega razvoja, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale visokokakovostne zaposlitve in 
socialno varnost. Fiskalne spodbude je 
treba nadaljevati v naslednjih treh do 
petih letih, da bi se presegla gospodarska 
stagnacija in vse večja brezposelnost. 
Usklajene fiskalne spodbude na ravni 
držav članic in EU je treba usmeriti k 
gospodarski obnovi prek evropskega 
načrta za oživitev gospodarstva, ki je v 
vseh svojih sestavinah usmerjen v enakost 
med spoloma in ki vsako leto usmeri en 
odstotek BDP EU v naložbe v okoljsko, 
socialno in gospodarsko trajnosten razvoj 
ter s tem oblikuje začetno strategijo za 
nova kakovostna delovna mesta.

Or. en

Predlog spremembe 55
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 
rast.

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 
rast. Da pa bi v praksi uresničili cilje 
trajnostne ekonomske in socialne 
kohezije, bi bilo treba dati prednost 
obravnavanju velikih makroekonomskih 
neravnovesji med državami članicami in 
razlik v stopnji njihove konkurenčnosti.

Or. el

Predlog spremembe 56
Siiri Oviir

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 
rast.

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela, ob čemer 
je zaželeno, da bi se osredinili ravno na 
uporabo načel prožne varnosti ter na 
vlaganje v ukrepe za aktiven trg dela. Ko 
bo oživitev gospodarstva zagotovljena, bi 
bilo treba ukinjanje fiskalni spodbud 
izvajati in usklajevati v okviru Pakta za 
stabilnost in rast.

Or. et
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Predlog spremembe 57
Olle Ludvigsson

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 
rast.

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja, okrepile 
socialno kohezijo ter povečale učinkovitost 
trga dela. Postopno ukinjanje fiskalnih 
spodbud, ki ga je treba sprožiti takoj, ko 
bo gospodarstvo na poti v trajnostno 
okrevanje, bi bilo treba izvajati in 
usklajevati med drugim v okviru Pakta za 
stabilnost in rast.

Or. en

Predlog spremembe 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Alejandro Cercas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 
rast.

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost, 
spodbujanje večjega števila delovnih mest 
in njihove boljše kakovosti, kot 
Mednarodna organizacija dela opisuje v 
agendi o dostojnem delu, in dolgoročno 
vzdržnost javnih financ, izboljšale 
konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 



PE442.935v02-00 22/206 AM\820832SL.doc

SL

fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 
rast.

Or. en

Predlog spremembe 59
Franz Obermayr

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 
rast.

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize morajo države članice 
izvesti reforme, usmerjene v rezultate, da 
bi zagotovile makroekonomsko stabilnost 
in dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 
rast.

Or. de

Predlog spremembe 60
Silvia Costa

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 

(8) Kot del obsežnih „strategij“ izhoda iz 
gospodarske krize in ustvarjanja pogojev 
za rast bi morale države članice izvesti 
ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
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rast. usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 
rast.

Or. it

Predlog spremembe 61
Milan Cabrnoch

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 
rast.

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne strukturne reforme, s 
katerimi bi zagotovile makroekonomsko 
stabilnost in dolgoročno vzdržnost javnih 
financ, izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale produktivnost in učinkovitost 
trga dela. Ukinjanje fiskalnih spodbud bi
bilo treba izvajati in usklajevati v okviru 
Pakta za stabilnost in rast.

Or. en

Predlog spremembe 62
Elizabeth Lynne

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 
rast.

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela in boja 
proti revščini. Ukinjanje fiskalnih spodbud 
bi bilo treba izvajati in usklajevati v okviru 
Pakta za stabilnost in rast.
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Or. en

Predlog spremembe 63
Kinga Göncz

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 
rast.

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti in ohranjati ambiciozne reforme, s 
katerimi bi zagotovile makroekonomsko 
stabilnost in dolgoročno vzdržnost javnih 
financ, izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 
rast.

Or. en

Predlog spremembe 64
Jutta Steinruck

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Strategija Evropa 2020 mora voditi iz 
gospodarske krize, preprečiti nov 
gospodarski in družbeni zlom, biti tesno 
usklajena s strukturno in kohezijsko 
politiko ter srednjeročno spodbuditi 
evropsko gospodarstvo.

Or. de
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Predlog spremembe 65
Georges Bach

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 a) Strategija Evropa 2020 mora voditi 
iz gospodarske krize, preprečiti nov 
gospodarski in družbeni zlom ter 
srednjeročno spodbuditi gospodarstvo.

Or. de

Predlog spremembe 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 a) Evropa 2020 mora biti strategija, ki 
postavlja ljudi in planet na prvo mesto, ko 
deluje v smeri trajnostnega gospodarstva, 
ustvarja večje število delovnih mest in 
njihovo boljšo kakovost ter ko se sooča z 
izzivi, ki jih za trg dela povzročajo 
staranje prebivalstva, sedanja 
gospodarska kriza in zahteve prihodnjega 
trajnostnega gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 67
Kinga Göncz

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 a) Evropa 2020 mora biti strategija za 
izhod iz gospodarske krize, ki bo 
preprečila nadaljnji gospodarski in 
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družbeni polom in srednjeročno 
spodbudila naša gospodarstva, da bi 
prispevala k vodilni gospodarski in 
politični vlogi EU v svetu.

Or. en

Predlog spremembe 68
Csaba Őry

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Evropa 2020 mora biti strategija za
izhod iz gospodarske krize, ki bo 
preprečila nadaljnji gospodarski in 
družbeni polom ter bo srednje- in 
dolgoročno spodbudila gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 b) Nacionalne proračune in proračun 
EU, tudi evropske sklade, je treba 
usklajevati in voditi proti pripravi družbe 
na trajnostno gospodarstvo. Države 
članice morajo v svojih javnofinančnih 
politikah, zlasti pri proračunskih 
omejitvah, tudi upoštevati zahteve 
prehoda na trajnostno gospodarstvo v 
starajoči se družbi, zlasti potrebo po 
kakovostnih storitvah in naložbah v 
izobraževanje, in preprečiti vsak 
nesorazmerni učinek na zaposlovanje 
žensk.

Or. en
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Predlog spremembe 70
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

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, 
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.

(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 in dolgoročno 
trajnostna 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, smotrno in učinkovito 
upravljati človeške vire EU za večjo 
konkurenčnost ter omogočiti spodbude za 
učinkovito ukrepanje proti begu 
možganov.

Or. el

Predlog spremembe 71
Silvia Costa

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice bi morale v okviru 
strategije Evropa 2020 izvajati reforme, 

(9) Države članice bi morale v okviru 
strategije Evropa 2020 izvajati reforme, 
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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, 
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.

namenjene „pametni rasti“, tj. rasti, ki 
temelji na znanju in inovacijah. Reforme 
naj bi izboljšale kakovost izobraževanja, 
zagotavljale priložnosti za vse, znižale osip 
v šolah ter s potrditvijo pravice 
posameznika do vseživljenjskega učenja 
omogočile priznanje in potrditev 
spretnosti in znanj, ne glede na to, kako in 
kje so bila pridobljena, in čim bolj 
spodbujale razširitev terciarnega 
izobraževanja in visokega izobraževanja 
na tehničnem in znanstvenem področju,
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, 
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. it

Predlog spremembe 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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 

(9) Države članice bi morale v okviru 
strategije Evropa 2020 izvajati reforme, 
namenjene „pametnemu gospodarjenju“, 
tj. gospodarjenju, ki temelji na znanju in 
inovacijah. Reforme naj bi izboljšale 
kakovost izobraževanja, zagotavljale 
priložnosti za vse ter okrepile raziskovalne 
dejavnosti in zagotovile poslovne rezultate, 
da se spodbudijo inovacije in prenos znanja 
po vsej EU. Pospeševale naj bi 
gospodarsko delovanje, ki pomaga
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proizvode, storitve in postopke, ki lahko 
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.

pretvoriti ustvarjalne zamisli v inovativne
proizvode, inovativne – predvsem 
družbeno koristne – storitve in postopke, 
ki lahko ustvarijo rast, kakovostna delovna 
mesta, teritorialno ekonomsko in socialno 
kohezijo z obsežnim socialnim varstvom 
na visoki ravni, 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 73
Pascale Gruny

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, 
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.

(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, 
ustvarile skupni temelj znanja med 
državljani držav članic, 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, 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. fr
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Predlog spremembe 74
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

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, 
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.

(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, da 
se odpravijo regionalne razlike. 
Pospeševale naj bi podjetništvo in 
pomagale pretvoriti inovativne zamisli v 
proizvode, storitve in postopke, ki lahko 
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. el

Predlog spremembe 75
Marian Harkin

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 

(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 
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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, 
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.

inovacije in prenos znanja po vsej EU in 
prepreči „beg možganov“. Pospeševale naj 
bi podjetništvo in razvoj malih in srednjih 
podjetij ter pomagale pretvoriti inovativne 
zamisli v proizvode, storitve in postopke, 
ki lahko 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. en

Predlog spremembe 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

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, 
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.

(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 uveljavile dostojno delo, 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, 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. en



PE442.935v02-00 32/206 AM\820832SL.doc

SL

Predlog spremembe 77
Milan Cabrnoch

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9 a)Države članice se morajo za krepitev 
gospodarske rasti spopasti z ukrepi, ki jo 
upočasnjujejo, na primer z 
administrativnimi bremeni, pretiranimi 
uredbami in standardi, visokimi davki in 
protekcionističnimi nagnjenji.

Or. en

Predlog spremembe 78
Milan Cabrnoch

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9 b) Temeljni element za zagotavljanje 
splošne makroekonomske uspešnosti EU 
je oblikovanje celovitega in učinkovitega 
enotnega trga; zlasti je pomembno, da 
trdnost gospodarske in monetarne unije 
doprinese k gospodarski koristi, obnovi 
rast in ustvari nove možnosti zaposlitve.

Or. en

Predlog spremembe 79
Siiri Oviir

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“. Trajnostna rast pomeni 

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“. Trajnostna rast pomeni 
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izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega 
gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami. Države članice bi morale z 
izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito 
uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati 
ustvarjanje „zelenih delovnih mest“ in 
posodobiti svojo industrijsko osnovo. 

izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega 
gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami. Bistveno je tudi sprejeti 
ukrepe za spodbujanje podjetništva in 
razviti ugodno poslovno okolje za 
inovativno in aktivno delovanje malih in 
srednjih podjetij, zlasti s poenostavljenimi 
predpisi, manjšo upravno obremenitvijo in 
boljšim dostopom do kapitala. Države 
članice bi morale z izvajanjem potrebnih 
reform zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov in učinkovito uporabljati vire. Poleg 
tega bi morale izboljšati poslovno okolje, 
spodbujati ustvarjanje „zelenih delovnih 
mest“ in posodobiti svojo industrijsko 
osnovo. 

Or. et

Predlog spremembe 80
Olle Ludvigsson

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“. Trajnostna rast pomeni 
izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega 
gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami. Države članice bi morale z 
izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito 
uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati 
ustvarjanje „zelenih delovnih mest“ in 

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“. Trajnostna rast pomeni 
izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega 
gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami. Te tehnologije morajo biti 
kar se da dostopne vsem družbam, tudi 
mikropodjetjem ter malim in srednjim 
podjetjem, da bi se lahko v celoti izvedle 
spremembe za krepitev trajnosti. Države 
članice bi morale z izvajanjem potrebnih 
reform zmanjšati emisije toplogrednih 
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posodobiti svojo industrijsko osnovo. plinov in učinkovito uporabljati vire. Poleg 
tega bi morale izboljšati poslovno okolje, 
spodbujati ustvarjanje „zelenih delovnih 
mest“ in posodobiti svojo industrijsko 
osnovo. Kriza ne sme ovirati ali odložiti te 
ključne preobrazbe v zeleno in trajnostno 
gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“. Trajnostna rast pomeni 
izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega
gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov 
in koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov 
in tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami. Države članice bi morale z 
izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito 
uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati 
ustvarjanje „zelenih delovnih mest“ in 
posodobiti svojo industrijsko osnovo.

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostnemu razvoju“. Trajnostni razvoj
pomeni spodbujanje novih procesov in 
tehnologij, predvsem zelenih tehnologij, 
za izgradnjo trajnostnega gospodarstva, ki 
svoje vire gospodarno izkorišča. Države 
članice bi morale z izvajanjem potrebnih 
reform zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov in učinkovito uporabljati vire. Poleg 
tega bi morale izboljšati poslovno okolje za
mala in srednja podjetja, spodbujati 
ustvarjanje „zelenih in trajnostnih 
delovnih mest“ in posodobiti svojo 
industrijsko osnovo. Zlasti za področje 
prehoda na druge izdelke je treba 
nameniti dovolj finančnih sredstev, da bi 
lahko obvladali iz njega izhajajoče 
procese prestrukturiranja in posledice za 
delavce.

Or. de

Predlog spremembe 82
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“. Trajnostna rast pomeni 
izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega 
gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami. Države članice bi morale z 
izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito 
uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati 
ustvarjanje „zelenih delovnih mest“ in 
posodobiti svojo industrijsko osnovo.

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“. Trajnostna rast pomeni 
izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega 
gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami. Države članice bi morale z 
izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito 
uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati 
ustvarjanje „zelenih delovnih mest“ in
delovnih mest v socialni ekonomiji ter 
posodobiti svojo industrijsko osnovo.

Or. el

Predlog spremembe 83
Silvia Costa

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“. Trajnostna rast pomeni 
izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega 
gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami. Države članice bi morale z 
izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito 
uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati 
ustvarjanje „zelenih delovnih mest“ in 
posodobiti svojo industrijsko osnovo.

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“. Trajnostna rast pomeni 
izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega 
gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami. Države članice bi morale z 
izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito 
uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati 
ustvarjanje „zelenih delovnih mest“, tudi s 
ponudbo usposabljanja, ki bi bilo 
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prilagojeno novim potrebam, in posodobiti 
svojo industrijsko osnovo.

Or. it

Predlog spremembe 84
Georges Bach

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“. Trajnostna rast pomeni 
izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega 
gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami. Države članice bi morale z 
izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito 
uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati 
ustvarjanje „zelenih delovnih mest“ in 
posodobiti svojo industrijsko osnovo.

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“ z večjim zaposlovanjem. 
Trajnostna rast pomeni izgradnjo 
trajnostnega in konkurenčnega 
gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami, in ki vodi do večjega števila 
delovnih mest. Države članice bi morale z 
izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito 
uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati 
ustvarjanje „zelenih delovnih mest“ in 
posodobiti svojo industrijsko osnovo.

Or. de

Predlog spremembe 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“. Trajnostna rast pomeni 
izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega 

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“. Trajnostna rast pomeni 
izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega 
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gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami. Države članice bi morale z 
izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito 
uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati 
ustvarjanje „zelenih delovnih mest“ in 
posodobiti svojo industrijsko osnovo.

gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami. Države članice bi morale z 
izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito 
uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati 
ustvarjanje delovnih mest, ki ne bodo 
povzročala še višjih emisij toplogrednih 
plinov, in posodobiti svojo industrijsko 
osnovo.

Or. pl

Predlog spremembe 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“. Trajnostna rast pomeni 
izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega 
gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami. Države članice bi morale z 
izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito 
uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati 
ustvarjanje „zelenih delovnih mest“ in 
posodobiti svojo industrijsko osnovo.

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform in temelječ na dostojnih 
delovnih mestih prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“. Trajnostna rast pomeni 
izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega 
gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami. Države članice bi morale z 
izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito 
uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati 
ustvarjanje „zelenih delovnih mest“ in 
posodobiti svojo industrijsko osnovo.

Or. en
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Predlog spremembe 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“. Trajnostna rast pomeni 
izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega 
gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami. Države članice bi morale z 
izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito 
uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati 
ustvarjanje „zelenih delovnih mest“ in 
posodobiti svojo industrijsko osnovo.

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“ in dostojnemu delu. 
Trajnostna rast pomeni izgradnjo 
trajnostnega in konkurenčnega 
gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 
tehnologijami. Države članice bi morale z 
izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito 
uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati 
ustvarjanje „zelenih delovnih mest“ in 
posodobiti svojo industrijsko osnovo.

Or. en

Predlog spremembe 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti k „vključujočemu 
gospodarjenju“. Vključujoče 
gospodarjenje pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v političnem, 
družbenem in kulturnem življenju. Z 
reformami bi morale države članice torej 
zagotoviti, da bi imeli vsi ljudje dostop do 
prihodka, ki preprečuje revščino, in 
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starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti
občutili vsi državljani in vse regije. Zato bi 
morale države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

kakovostnih storitev v vsem življenjskem 
ciklu, kar bi jim omogočilo dostojno in 
samostojno življenje, ter tako z odpravo 
ovir za samostojno udeležbo na trgu dela, 
zlasti za ženske, starejše delavce – zlasti 
ženske –, mlade, invalidne osebe in 
priseljence, zmanjšati revščino in socialno 
izključenost. Poskrbeti bi morale tudi, da bi 
koristi trajnostnega in vključujočega 
gospodarjenja občutili vsi državljani in vse 
regije. Zato bi morale države članice s 
programi reform zagotoviti predvsem, da 
bodo trgi dela vključujoči; poleg tega je 
treba vlagati v uspešno vključevanje in
prehod, razvijati ustrezna znanja in 
spretnosti, izboljšati kakovost dela v 
skladu z načeli dostojnega dela („decent 
work“) Mednarodne organizacije dela in 
ob upoštevanju sklepov neformalnega 
srečanja ministrov za delo in socialne 
zadeve na temo „dobrega dela“, ki je 
potekalo v Berlinu od 18. do 20. januarja 
2007, namreč da Evropa potrebuje 
okrepljene in skupne napore za 
spodbujanje pravic in udeležbe delavcev, 
pravična plačila, varnost in zdravstveno 
varstvo pri delu in družinam prijazno 
organizacijo dela ter da so dobri in 
pošteni delovni pogoji in ustrezno 
socialno varstvo nujno potrebni, da bodo 
državljanke in državljani sprejeli 
Evropsko unijo, ter reševati probleme 
segmentacije, strukturne brezposelnosti in 
neprostovoljne nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti obsežno socialno varstvo, ki ne 
bo omejeno zgolj na preprečevanje 
revščine, ter družbeno in kulturno
vključevanje. Hkrati je treba korenito 
zmanjšati ekonomska in socialna 
neravnovesja.

Or. de
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Predlog spremembe 89
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, na primer s 
spodbujanjem sodelovanja med podjetji in 
univerzami, da se omogoči tesnejše 
povezovanje med zahtevami trga dela in 
znanji delovne sile, obenem pa zagotoviti 
ustrezno, trajnostno socialno varstvo in 
dejavno vključevanje, da bi zmanjšale 
revščino.

Or. el

Predlog spremembe 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti , da v vsem 
življenjskem ciklu pridobivajo poklicne 
veščine in se prilagajajo spremembam na 
trgu dela, ter tako z odpravo ovir za 
udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti glede 
na potrebe na trgu dela, izboljšati 
kakovost delovnih mest ter reševati 
probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

Or. pl

Predlog spremembe 91
Pascale Gruny

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
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predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije, zlasti z 
izvajanjem varčevalnih shem zaposlenih 
skupaj z davčnimi ali socialnimi 
spodbudami. Zato bi morale države članice 
s programi reform zagotoviti predvsem 
učinkovito delovanje trgov dela z 
vlaganjem v uspešen prehod, razvijati 
ustrezna znanja in spretnosti, izboljšati 
kakovost delovnih mest, zlasti z izvajanjem 
in spodbujanjem učinkovitih sistemov 
usposabljanja, ter reševati probleme 
segmentacije, strukturne brezposelnosti in 
nedejavnosti, obenem pa zagotoviti 
ustrezno, trajnostno socialno varstvo in 
dejavno vključevanje, da bi zmanjšale 
revščino.

Or. fr

Predlog spremembe 92
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
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življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela, usklajevanje med 
usposabljanjem in zahtevami trga dela, 
vlaganje v uspešen prehod, razvijati 
ustrezna znanja in spretnosti, vseživljenjsko 
izobraževanje, izboljšati kakovost delovnih 
mest ter reševati probleme segmentacije, 
strukturne brezposelnosti in nedejavnosti, 
obenem pa zagotoviti ustrezno, trajnostno 
socialno varstvo in dejavno vključevanje, 
da bi zmanjšale revščino.

Or. el

Predlog spremembe 93
Franz Obermayr

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako zmanjšati 
revščino in socialno izključenost z 
odpravo ovir za udeležbo na trgu dela, 
zlasti za ženske, starejše delavce, mlade, 
invalide in priseljence, če pripadniki teh 
skupin izpolnjujejo zahteve trga dela in če 
je mogoča njihova vključitev v družbo. 
Poskrbeti bi morale tudi, da bi koristi 
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zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

gospodarske rasti občutili vsi državljani in 
vse regije. Zato bi morale države članice s 
programi reform zagotoviti predvsem 
učinkovito delovanje trgov dela z 
vlaganjem v uspešen prehod, razvijati 
ustrezna znanja in spretnosti, izboljšati 
kakovost delovnih mest ter reševati 
probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

Or. de

Predlog spremembe 94
Silvia Costa

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest z 
odpravo togih oblik dela in delovnega 
časa, ter reševati probleme segmentacije, 
diskriminacije, strukturne brezposelnosti in 
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varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

nedejavnosti, obenem pa zagotoviti 
ustrezno, trajnostno socialno varstvo, in 
sicer tako, da za ta namen pripravijo 
učinkovito shemo univerzalnega dohodka,
in dejavno vključevanje, da bi zmanjšale 
revščino.

Or. it

Predlog spremembe 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost ob upoštevanju 
dostojnih delovnih razmer in tistih, ki ne 
morejo sodelovati na trgu dela. Poskrbeti 
bi morale tudi, da bi koristi gospodarske 
rasti občutili vsi državljani in vse regije. 
Zato bi morale države članice s programi 
reform zagotoviti predvsem učinkovito 
delovanje trgov dela z vlaganjem v uspešen 
prehod, razvijati ustrezna znanja in 
spretnosti, izboljšati kakovost delovnih 
mest, enakost spolov ter z zagotavljanjem 
varstva zaposlenih v vseh oblikah 
zaposlitve, reševati probleme segmentacije, 
diskriminacije, strukturne brezposelnosti 
in nedejavnosti, obenem pa zagotoviti 
ustrezno, trajnostno socialno varstvo in 
dejavno vključevanje, da bi zmanjšale 
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revščino.

Or. en

Predlog spremembe 96
Milan Cabrnoch

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe, zlasti tiste, ki jih 
prinesejo nove tehnologije, avtomatizacija 
in računalniška revolucija, in jih 
obvladovati ter bi tako dejavno sodelovali 
v družbi in gospodarstvu. Z reformami bi 
morale države članice torej zagotoviti, da 
bi imeli vsi ljudje dostop in priložnosti v 
vsem življenjskem ciklu, ter tako z odpravo 
ovir za udeležbo na trgu dela, zlasti za 
ženske, starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
prožnih trgov dela z vlaganjem v uspešen 
prehod, razvijati ustrezna znanja in 
spretnosti, izboljšati kakovost delovnih 
mest ter reševati probleme segmentacije, 
strukturne brezposelnosti in nedejavnosti, 
obenem pa zagotoviti ustrezno, trajnostno 
socialno varstvo in dejavno vključevanje, 
da bi zmanjšale revščino.

Or. en
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Predlog spremembe 97
Kinga Göncz

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide, 
nekvalificirane delavce, manjšine – zlasti 
Rome – in priseljence, zmanjšati revščino 
in socialno izključenost. Poskrbeti bi 
morale tudi, da bi koristi gospodarske rasti 
občutili vsi državljani in vse regije. Zato bi 
morale države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

Or. en

Predlog spremembe 98
Marian Harkin

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Programe reform držav članic bi bilo (11) Programe reform držav članic bi bilo 
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treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, skrbnike, invalide 
in zakonite priseljence, zmanjšati revščino 
in socialno izključenost. Poskrbeti bi 
morale tudi, da bi koristi gospodarske rasti 
občutili vsi državljani in vse regije. Zato bi 
morale države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti, zlasti brezposelnosti 
mladih, in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

Or. en

Predlog spremembe 99
Elizabeth Lynne

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
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za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, 
diskriminacije, strukturne brezposelnosti 
in nedejavnosti, obenem pa zagotoviti 
ustrezno, trajnostno socialno varstvo in 
dejavno vključevanje, da bi zmanjšale 
revščino.

Or. en

Predlog spremembe 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
priseljence, zmanjšati revščino in socialno 
izključenost. Poskrbeti bi morale tudi, da bi 
koristi gospodarske rasti občutili vsi 
državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
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razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

Or. en

Predlog spremembe 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 a) V okviru cilja vključujoče rasti bi 
morale države članice določiti ustrezen 
zakonodajni okvir za nove oblike dela, 
obenem pa posvečati pozornost 
zagotavljanju ustrezne socialne varnosti 
in prožnih oblik zaposlitve za delavce, da 
bi zagotovili združljivost družinskih in 
delovnih obveznosti.

Or. en

Predlog spremembe 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 a) V okviru cilja vključujoče rasti bi 
morale države članice na pobudo Komisije 
določiti ustrezen zakonodajni okvir za 
nove oblike dela. Poleg tega bi se morale 
države članice pripraviti, da bodo delovne 
pogoje in delovni čas bolje prilagodile 
potrebam zaposlenih.

Or. en
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Predlog spremembe 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) V okviru cilja „vključujoče rasti“ bi 
morale države članice na pobudo Komisije 
določiti pravni okvir za nove oblike dela, 
ki bo zaposlenim zagotovil enakopravnost 
in tako omogočil zaposlovanje, ki ne bo 
pospeševalo nadaljnje delitve trga dela, ter 
ki bo jamčil celovito varstvo individualnih 
in kolektivnih pravic delojemalcev in jim 
zagotovil potrebno socialno varstvo.

Or. de

Predlog spremembe 104
Csaba Őry

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) V okviru cilja vključujoče rasti bi 
morale države članice na pobudo Komisije 
določiti ustrezen zakonodajni okvir za 
nove oblike dela. Ta okvir bi moral 
nameniti pozornost zagotavljanju prožnih 
oblik zaposlitve, pri tem pa preprečiti 
segmentacijo trga dela in zagotoviti 
celovito zaščito individualnih in 
kolektivnih delavskih pravic, pa tudi 
ustrezno socialno varnost za delavce.

Or. en
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Predlog spremembe 105
Kinga Göncz

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 a) V okviru cilja vključujoče rasti je 
treba države članice spodbuditi, da 
določijo ustrezen zakonodajni okvir za 
nove oblike zaposlitve, obenem pa 
posvečati pozornost zagotavljanju prožnih 
oblik zaposlitve in ustrezne socialne 
varnosti za delavce.

Or. en

Predlog spremembe 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 107
Ria Oomen-Ruijten

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12 
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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 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, pri čemer se EU zavzema za 
strog nadzor na svetovni ravni nad akterji, 
ki pomembno vplivajo na zaposlovanje, 
mobilnost delavcev in finančne proizvode, 
kot so na primer pokojnine.

Or. nl

Predlog spremembe 108
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

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 k rasti ter 
trajnostnim in kakovostnim 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.

Or. el
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Predlog spremembe 109
Franz Obermayr

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Države članice bi si morale zastaviti 
nacionalne cilje, da do leta 2020 zvišajo 
stopnjo zaposlenosti žensk in moških na 
75 %, zlasti z večjo delovno udeleženostjo 
mladih, starejših delavcev in invalidnih 
oseb.
Poleg tega bi si morale države članice 
določiti nacionalne cilje, tako da se bo 
razmerje žensk in moških, starih od 20 do 
24 let, ki so na usposabljanju ali na delu, 
zvišalo na 90 %.

Or. de

Predlog spremembe 110
Olle Ludvigsson

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12 a) V času priprave in izvajanja 
strukturnih reform bi se morale države 
članice zlasti osredotočiti na 
zagotavljanje, da je rast, ki se spodbuja, 
zaposlitveno intenzivna in jo spremlja 
pomembno ustanavljanje delovnih mest v 
realnem gospodarstvu.

Or. en

Predlog spremembe 111
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 
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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 
hitro izvajati, da se dosežejo pozitivni 
posredni učinki usklajenih strukturnih 
reform.

(13) Strategijo Evropa 2020 je treba 
podpreti z integriranim naborom politik, ki 
jih morajo države članice skušati v celoti 
in enako hitro izvajati in pri tem upoštevati 
svoje posebne težave, da se dosežejo 
pozitivni posredni učinki usklajenih 
strukturnih reform.

Or. el

Predlog spremembe 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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 
hitro izvajati, da se dosežejo pozitivni 
posredni učinki usklajenih strukturnih 
reform.

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

Or. pl

Predlog spremembe 113
Milan Cabrnoch

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 
hitro izvajati, da se dosežejo pozitivni 
posredni učinki usklajenih strukturnih 
reform.

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

Or. en
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Predlog spremembe 114
Tadeusz Cymański

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 
hitro izvajati, da se dosežejo pozitivni 
posredni učinki usklajenih strukturnih 
reform.

(13) Strategijo Evropa 2020 je treba 
podpreti z integriranim naborom politik, ki 
jih morajo države članice izvajati ob 
ustreznem upoštevanju njihovih razmer.

Or. pl

Predlog spremembe 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Alejandro Cercas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13 a) Države članice bi morale pri 
načrtovanju in izvajanju financiranja EU 
upoštevati strategijo Evropa 2020, zlasti 
njene zaposlovalne in socialne vidike, 
skupaj s financiranjem iz Evropskega 
socialnega sklada, Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. 
Z uporabo sredstev evropskega 
financiranja je treba zmanjšati število 
birokratskih ovir in olajšati dolgoročne 
ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 116
Franz Obermayr

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Da bi dosegle ta cilj, se morajo 
države članice zavezati, da bodo 
spodbujale rast in povečale inovativni 
potencial gospodarstva, zlasti malih in 
srednjih podjetij, predvsem s finančnimi 
spodbudami za ustvarjanje novih delovnih 
mest in odpravljanjem administrativnih in 
netarifnih ovir. Da bi ženskam in mladim 
olajšali dostop do trga dela, bi bilo treba 
ustvariti pogoje za zadostne možnosti 
oskrbe otrok, tako da bi za vsakega 
predšolskega otroka zagotovili možnost 
oskrbe zunaj družine; poleg tega bi bilo 
treba v tesnem sodelovanju s socialnimi 
partnerji zagotoviti. da bo imel vsak 
mladostnik v šestih mesecih po končanem 
šolanju na voljo službo ali možnost 
usposabljanja oz. nadaljnjega 
usposabljanja.

Or. de

Predlog spremembe 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13 a) Pri poročanju o stopnji zaposlenosti 
bi morale države članice zagotoviti jasne 
in primerljive, po spolu ločene podatke, ki 
pravilno odražajo odstotek dela, ki 
zagotavlja ekonomsko neodvisnost, 
zaposlitev s skrajšanim delovnim časom in 
statistiko o delovni sili.

Or. en
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Predlog spremembe 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Države članice morajo pri 
načrtovanju in izvajanju financiranja EU, 
vključno s financiranjem iz Evropskega 
socialnega sklada in Kohezijskega sklada, 
upoštevati strategijo EU 2020, zlasti njene 
zaposlovalne in socialne vidike.

Or. de

Predlog spremembe 119
Kinga Göncz

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13 a) Države članice bi morale pri 
načrtovanju in izvajanju financiranja EU 
upoštevati strategijo Evropa 2020, zlasti 
njene zaposlovalne in socialne vidike, 
skupaj s financiranjem iz Evropskega 
socialnega sklada, Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. 
Poudarjeno je boljše izkoriščanje sinergije 
in dopolnjevanja različnih razpoložljivih 
finančnih instrumentov, da bi dosegli 
obsežne cilje strategije EU 2020 za 
pametno, vključujočo in zeleno rast ter 
učinkoviteje podprli najmanj razvite 
mikroregije in najranljivejše skupine, ki 
se spopadajo s kompleksnimi 
večdimenzionalnimi ovirami.

Or. en
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Predlog spremembe 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Čeprav so te smernice naslovljene na 
države članice, pa bi bilo treba strategijo 
Evropa 2020 izvajati v partnerstvu z vsemi 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
organi ter ob tesnem sodelovanju s 
parlamenti, socialnimi partnerji in 
predstavniki civilne družbe, ki prispevajo k 
pripravi in izvajanju nacionalnih 
programov reform ter k splošnemu 
obveščanju o strategiji.

(14) Čeprav so te smernice naslovljene na 
države članice, pa je nujno treba strategijo 
Evropa 2020 izvajati v partnerstvu z vsemi 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
organi ter ob tesnem sodelovanju s 
parlamenti in predstavniki civilne družbe. 
Pri tem imajo posebno vlogo socialni 
partnerji na nacionalni ravni, saj brez 
njihove udeležbe v praksi ni mogoče 
izvajati strategije zaposlovanja v podjetjih. 
Vse udeležene strani je treba enakopravno 
vključiti v pripravo in izvajanje
nacionalnih programov reform ter v 
splošno obveščanje o strategiji.

Or. de

Predlog spremembe 121
Milan Cabrnoch

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Čeprav so te smernice naslovljene na 
države članice, pa bi bilo treba strategijo 
Evropa 2020 izvajati v partnerstvu z vsemi 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
organi ter ob tesnem sodelovanju s 
parlamenti, socialnimi partnerji in 
predstavniki civilne družbe, ki prispevajo k 
pripravi in izvajanju nacionalnih 
programov reform ter k splošnemu 
obveščanju o strategiji.

(14) Čeprav so te smernice naslovljene na 
države članice, pa bi bilo treba strategijo 
Evropa 2020 izvajati v partnerstvu z vsemi 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
organi ter ob tesnem sodelovanju s 
parlamenti, socialnimi partnerji in 
predstavniki civilne družbe, ki prispevajo k 
pripravi in izvajanju nacionalnih 
programov reform ter k splošnemu 
obveščanju o strategiji, saj morajo 
socialne politike ustrezati lokalnim 
razmeram in prednostnim izbiram.

Or. en
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Predlog spremembe 122
Franz Obermayr

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Države članice morajo z ukrepi 
aktiviranja povečati stopnjo zaposlenosti, 
zlasti za osebe z nižjimi kvalifikacijami, s 
svetovalnimi storitvami, z izobraževanjem 
in poklicnim usposabljanjem, 
prilagojenim potrebam trga dela, in s 
subvencioniranimi delovnimi mesti za 
invalidne osebe in ljudi, ki potrebujejo 
posebno zaščito. Države članice bi morale, 
kolikor to dopušča stanje na trgu dela, z 
ustreznimi programi povečati zaposljivost 
priseljencev, ki se že nahajajo na 
njihovem ozemlju. Prav tako so potrebni 
inovativni programi za ponovno vključitev 
invalidnih oseb v trg dela. Nadalje morajo 
države članice odpraviti ovire, ki ljudem 
otežujejo prvi dostop do trga dela, 
podpirati ustvarjanje delovnih mest, 
spodbujati socialne inovacije in povečati 
kakovost storitev posredovanja zaposlitev. 
Zlasti morajo biti pravila o delovnem času 
bolj prožna, da se omogoči delovni proces, 
skladen z zahtevami združljivosti 
družinskega in poklicnega življenja, in 
omogoči prožnejši prehod iz delovnega 
obdobja v pokoj. Treba je tudi izboljšati 
možnosti za ponovno zaposlitev po daljši 
prekinitvi delovne aktivnosti zaradi skrbi 
za otroke. Strategije na področju prožne 
varnosti za povečanje prožnosti za 
učinkovitejšo odzivnost na proizvodne 
cikle je treba utrditi z aktivno politiko trga 
dela in ustreznimi sistemi socialne 
varnosti, tako da menjava delovnega 
mesta ne povzroči nesorazmernih 
finančnih stroškov. K temu je treba dodati 
še jasno zavezanost za dejavno 
spodbujanje iskanja dela. Nove oblike 
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organizacije dela, kot so netipično 
začasno delo, delo s krajšim delovnim 
časom in delo na daljavo, se vedno bolj 
uporabljajo, ne da bi bile zakonsko 
urejene. Te ne bi smele voditi v znižanje 
socialne varnosti udeleženih ljudi.

Or. de

Predlog spremembe 123
Vilija Blinkevičiūtė

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Da se v državah članicah zagotovi 
izvajanje smernic politike zaposlovanja, bi 
bilo treba izboljšati odprto metodo 
usklajevanja, saj ima v državah članicah 
prešibak vpliv.

Or. lt

Obrazložitev

Zaradi neenakomernega napredka pri izvajanju lizbonske strategije v različnih državah 
članicah je vse več dvomov o koristnosti odprte metode usklajevanja. Zato jo je treba 
izboljšati, tako da bi se povečal njen vpliv glede izvajanja zastavljenih ciljev.

Predlog spremembe 124
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Strategija Evropa 2020 je podprta z 
manjšim sklopom smernic, ki nadomešča 
prejšnji sklop 24 smernic ter skladno 
obravnava vprašanje zaposlovanja in širša 
vprašanja ekonomskih politik. Smernice za 
politike zaposlovanja držav članic, 

(15) Strategija Evropa 2020 je podprta z 
manjšim sklopom smernic, ki nadomešča 
prejšnji sklop 24 smernic ter skladno 
obravnava vprašanje zaposlovanja, 
konsolidacijo socialne kohezije in širša 
vprašanja ekonomskih politik. Smernice za 
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priložene temu sklepu, so neločljivo 
povezane s smernicami ekonomskih politik 
držav članic in Unije, priloženimi 
Priporočilu Sveta […] z dne […]. Skupaj 
pa tvorijo „integrirane smernice strategije 
Evropa 2020“.

politike zaposlovanja držav članic, 
priložene temu sklepu, so neločljivo 
povezane s smernicami ekonomskih politik 
držav članic in Unije, priloženimi 
Priporočilu Sveta […] z dne […]. Skupaj 
pa tvorijo „integrirane smernice strategije 
Evropa 2020“.

Or. el

Predlog spremembe 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Strategija Evropa 2020 je podprta z 
manjšim sklopom smernic, ki nadomešča 
prejšnji sklop 24 smernic ter skladno 
obravnava vprašanje zaposlovanja in širša 
vprašanja ekonomskih politik. Smernice za 
politike zaposlovanja držav članic, 
priložene temu sklepu, so neločljivo 
povezane s smernicami ekonomskih politik 
držav članic in Unije, priloženimi 
Priporočilu Sveta […] z dne […]. Skupaj 
pa tvorijo „integrirane smernice strategije 
Evropa 2020“.

(15) Strategija Evropa 2020 je podprta z 
sklopom smernic, ki nadomešča prejšnji 
sklop 24 smernic ter skladno obravnava 
vprašanje zaposlovanja in širša vprašanja 
ekonomskih politik. Smernice za politike 
zaposlovanja držav članic, priložene temu 
sklepu, so neločljivo povezane s 
smernicami ekonomskih politik držav 
članic in Unije, priloženimi Priporočilu 
Sveta […] z dne […]. Skupaj pa tvorijo 
„integrirane smernice strategije Evropa 
2020“.

Or. de

Predlog spremembe 126
Franz Obermayr

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) V zvezi s tem je treba v celoti 
uporabiti sredstva Evropskega socialnega 
sklada, da bi z ukrepi za razvoj osebnega 
znanja in spretnosti ter za izpolnitev 
zahtev po kakovosti v delih, ki bodo 
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ključnega pomena v prihodnosti, povečali 
zaposljivost. Za spodbujanje poklicne 
mobilnosti je pomembno, da države 
članice z zagotavljanjem spodbud, zlasti z 
ukrepi za optimizacijo javnega prevoza 
med urbanimi središči, povečajo odprtost 
ljudi za mobilnost.

Or. de

Predlog spremembe 127
Silvia Costa

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Smernice dajejo natančna navodila 
državam članicam za oblikovanje 
nacionalnih programov reform in izvajanje 
reform, pri čemer upoštevajo njihovo 
medsebojno povezanost ter skladnost s 
paktom stabilnosti in rasti. So podlaga za 
vsako priporočilo, pripravljeno glede na 
posamezno državo, ki ga lahko Svet 
naslovi na države članice. So tudi podlaga 
za pripravo skupnega poročila o 
zaposlovanju, ki ga Svet in Komisija vsako 
leto pošljeta Evropskemu svetu.

(16) Smernice dajejo natančna navodila 
državam članicam za oblikovanje 
nacionalnih programov reform in izvajanje 
reform, pri čemer upoštevajo njihovo 
medsebojno povezanost ter skladnost s 
paktom stabilnosti in rasti. Na podlagi teh 
smernic bodo pripravljena letna 
nacionalna poročila, ki bodo pregledana 
in ocenjena skupaj z ukrepi za 
proračunsko konsolidacijo, s čimer bo 
vzpostavljena potrebna povezava med 
uresničevanjem ciljev strategije Evropa 
2020 in zahtevami pakta stabilnosti in 
rasti. Smernice so podlaga za vsako 
sporočilo, pripravljeno glede na 
posamezno državo, ki ima učinek na 
strukturno financiranje in ga lahko Svet 
naslovi na države članice. So tudi podlaga 
za pripravo skupnega poročila o 
zaposlovanju, ki ga Svet in Komisija vsako 
leto pošljeta Evropskemu svetu.

Or. it
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Predlog spremembe 128
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) V teh novih integriranih smernicah se 
upoštevajo sklepne ugotovitve Evropskega 
sveta. Smernice dajejo natančna navodila 
državam članicam za oblikovanje 
nacionalnih programov reform in izvajanje 
reform, pri čemer upoštevajo njihovo 
medsebojno povezanost ter skladnost s 
paktom stabilnosti in rasti. So podlaga za 
vsako priporočilo, pripravljeno glede na 
posamezno državo, ki ga lahko Svet 
naslovi na države članice. So tudi podlaga 
za pripravo skupnega poročila o 
zaposlovanju, ki ga Svet in Komisija vsako 
leto pošljeta Evropskemu svetu.

(16) V teh novih integriranih smernicah se 
upoštevajo sklepne ugotovitve Evropskega 
sveta. Smernice dajejo natančna navodila 
državam članicam za oblikovanje 
nacionalnih programov reform in izvajanje 
reform, pri čemer upoštevajo njihovo 
medsebojno povezanost ter skladnost s 
paktom stabilnosti in rasti. So podlaga za
vsako priporočilo, pripravljeno glede na 
posamezno državo, ki ga lahko Svet 
naslovi na države članice, pri čemer 
upošteva njihova različna izhodišča. So 
tudi podlaga za pripravo skupnega poročila 
o zaposlovanju, ki ga Svet in Komisija 
vsako leto pošljeta Evropskemu svetu.

Or. el

Predlog spremembe 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) V teh novih integriranih smernicah se 
upoštevajo sklepne ugotovitve Evropskega 
sveta. Smernice dajejo natančna navodila 
državam članicam za oblikovanje 
nacionalnih programov reform in izvajanje 
reform, pri čemer upoštevajo njihovo 
medsebojno povezanost ter skladnost s 
paktom stabilnosti in rasti. So podlaga za 
vsako priporočilo, pripravljeno glede na 
posamezno državo, ki ga lahko Svet 
naslovi na države članice. So tudi podlaga 
za pripravo skupnega poročila o 
zaposlovanju, ki ga Svet in Komisija vsako 

(16) V teh novih integriranih smernicah se 
upoštevajo sklepne ugotovitve Evropskega 
sveta. Smernice dajejo natančna navodila 
državam članicam za oblikovanje 
nacionalnih programov reform in izvajanje 
reform, pri čemer upoštevajo njihovo 
medsebojno povezanost. So podlaga za 
vsako priporočilo, pripravljeno glede na 
posamezno državo, ki ga lahko Svet 
naslovi na države članice. So tudi podlaga 
za pripravo skupnega poročila o 
zaposlovanju, ki ga Svet in Komisija vsako 
leto pošljeta Evropskemu svetu.
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leto pošljeta Evropskemu svetu.

Or. de

Predlog spremembe 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Uvodna izjava 17 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) V vmesnem času se sprejeti ukrepi 
in njihovi rezultati strokovno ocenijo in 
kritično razčlenijo.

Or. de

Predlog spremembe 131
Silvia Costa

Predlog sklepa
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernice v Prilogi se upoštevajo pri 
politikah zaposlovanja držav članic, o 
čemer se poroča v nacionalnih programih 
reform. Države članice morajo oblikovati 
programe reform, skladne s cilji iz 
„integriranih smernic strategije Evropa 
2020“.

Pri politikah zaposlovanja držav članic se 
smernice v Prilogi sprejmejo kot 
prednostne, o čemer se poroča v 
nacionalnih programih reform. 
Zaposlitveni in socialni učinek 
nacionalnih programov reform, ki morajo 
biti skladni s cilji v smernicah, je treba 
skrbno spremljati. Pri poročanju o 
uporabi smernic iz priloge države članice 
sledijo strukturi, dogovorjeni na ravni 
EU, da se zagotovi jasnost in primerljivost 
izvedenih ukrepov in doseženih rezultatov.

Or. it
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Predlog spremembe 132
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog sklepa
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernice v Prilogi se upoštevajo pri 
politikah zaposlovanja držav članic, o 
čemer se poroča v nacionalnih programih 
reform. Države članice morajo oblikovati 
programe reform, skladne s cilji iz 
„integriranih smernic strategije Evropa 
2020“.

Smernice v Prilogi se uresničujejo pri 
politikah zaposlovanja držav članic, o 
čemer se poroča v nacionalnih programih 
reform. Države članice morajo oblikovati 
programe reform, skladne s cilji iz 
„integriranih smernic strategije Evropa 
2020“.

Or. it

Predlog spremembe 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Člen 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Države članice ob upoštevanju smernic iz 
priloge pri oblikovanju in izvajanju svojih 
nacionalnih programov reform zagotovijo 
učinkovito vodenje politik zaposlovanja in 
socialnih politik. Interesne skupine, 
skupaj s tistimi na regionalni in lokalni 
ravni in tistimi, ki jih zadevajo različni 
vidiki strategije EU2020, parlamentarna 
telesa in socialni partnerji so tesno 
vključeni v oblikovanje in izvajanje teh 
programov.
Krovne cilje EU, kot so določeni v prilogi, 
spremljajo ustrezni delni cilji in kazalci, 
skupaj s kazalci učinka in rezultata, ter 
nacionalni cilji, kazalci in poročila o 
stanju. Države članice upoštevajo te cilje 
in kazalce, skupaj s smernicami in z vsemi 
priporočili za posamezno državo, ki jih 
nanje naslovi Svet.
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Države članice tesno spremljajo 
zaposlovanje in družbeni vpliv reform, ki 
se izvajajo v skladu z njihovimi 
nacionalnimi programi reform.
Pri poročanju o uporabi smernic iz 
priloge države članice sledijo strukturi, o 
kateri se je treba dogovoriti na ravni EU 
in ki vključuje enake elemente, da se 
zagotovi jasnost, preglednost in 
primerljivost med državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Člen 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Države članice ob upoštevanju smernic iz 
priloge pri oblikovanju in izvajanju svojih 
nacionalnih programov reform zagotovijo 
učinkovito vodenje politik zaposlovanja in 
socialnih politik. Interesne skupine, 
skupaj s tistimi na regionalni in lokalni 
ravni, parlamentarna telesa in socialni 
partnerji, pa tudi organizacije civilne 
družbe, zlasti ponudniki socialnih storitev, 
so tesno vključeni v oblikovanje, izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje teh 
programov, kjer je to primerno, pa tudi v 
opredeljevanje ciljev in kazalcev.
Krovne cilje EU, kot so določeni v prilogi, 
spremljajo ustrezni delni cilji in kazalci, 
skupaj s kazalci učinka in rezultata, ter 
nacionalni cilji, kazalci in poročila o 
stanju. Države članice upoštevajo te cilje 
in kazalce, skupaj s smernicami in z vsemi 
priporočili za posamezno državo, ki jih 
nanje naslovi Svet.
Države članice tesno spremljajo 
zaposlovanje in družbeni vpliv reform, ki 
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se izvajajo v skladu z njihovimi 
nacionalnimi programi reform.
Pri poročanju o uporabi smernic iz 
priloge države članice sledijo strukturi, o 
kateri se je treba dogovoriti na ravni EU 
in ki vključuje enake elemente, da se 
zagotovi jasnost, preglednost in 
primerljivost med državami članicami.
V nacionalnih akcijiskih načrtih morajo 
biti izrecno predstavljeni prilagojeni 
nacionalni cilji, ki h krovnim ciljem EU 
prispevajo v skladu s svojimi nacionalnimi 
zmožnostmi. Države članice morajo 
vlagati v aktivno spremljanje in natančne 
statistike. Da bi resnično dosegli rezultate 
in povečali učinek smernic o zaposlovanju 
ter nacionalnih programov reform, se 
države članice v primerih neupoštevanja 
soočijo s posledicami.

Or. en

Predlog spremembe 135
Rovana Plumb

Predlog sklepa
Člen 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Evropska Komisija predstavi letna 
poročila o napredku Evropskemu 
parlamentu in Svetu, da bi spremljali in 
ocenili, v kolikšni meri so države članice 
dosegle krovne cilje EU, kot določeno v 
prilogi.
Evropska komisija ob vmesnem pregledu 
pripravi študiji vplivov (za obdobji 2010–
2014 in po letu 2014), vključno z analizo 
primerjalnega učinka, da bi ocenila, v 
kolikšni meri so bili doseženi cilji smernic 
EU.
Evropska Komisija sproži postopke za 
ugotavljanje kršitev za države, ki ne 
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spoštujejo pravil.

Or. en

Obrazložitev

Komisija naj bo spet v središču sistema za spremljanje, kako države članice izvajajo krovne 
cilje EU; „stalen decentraliziran dialog” na vseh ravneh med Komisijo in državami 
članicami je najboljši način za zagotovitev, da se ti krovni cilji EU izvajajo. Smiselno je 
razlikovati dve fazi, za obdobje 2010–2014 in po letu 2014. Glede na stvarnost v EU bi 
potrebovali tri do štiri leta za priprave, pridobivanje postopne zavezanosti držav članic, 
Parlamenta in družbe ter dodeljevanje stalnega financiranja za proces.

Predlog spremembe 136
Csaba Őry

Predlog sklepa
Člen 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Države članice ob upoštevanju smernic iz 
priloge pri oblikovanju in izvajanju svojih 
nacionalnih programov reform zagotovijo 
učinkovito vodenje politik zaposlovanja in 
socialnih politik. Interesne skupine, 
skupaj s tistimi na regionalni in lokalni 
ravni, parlamentarna telesa in socialni 
partnerji so tesno vključeni v oblikovanje, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje teh 
programov, vključno z opredeljevanjem 
ciljev in kazalcev.
Krovne cilje EU, kot so določeni v prilogi, 
spremljajo ustrezni delni cilji in kazalci, 
skupaj s kazalci učinka in rezultata, ter 
nacionalni cilji, kazalci in poročila o 
stanju. Države članice upoštevajo te cilje 
in kazalce, skupaj s smernicami in z vsemi 
priporočili za posamezno državo, ki jih 
nanje naslovi Svet.
Države članice tesno spremljajo 
zaposlovanje in družbeni vpliv reform, ki 
se izvajajo v skladu z njihovimi 
nacionalnimi programi reform.
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Pri poročanju o uporabi smernic iz 
priloge države članice sledijo strukturi, o 
kateri se je treba dogovoriti na ravni EU 
in ki vključuje enake elemente, da se 
zagotovi jasnost, preglednost in 
primerljivost med državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Predlog sklepa
Priloga – smernica -7 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica: enakost spolov
Države članice bodo s posebnimi cilji za 
enakost spolov, z integracijo načela 
enakosti spolov in s posebnimi političnimi 
ukrepi povečale zaposlovanje žensk, ki v 
celoti spoštuje pravice žensk, in odpravile 
razlike v plačilu, diskriminacijo ter razlike 
med spoloma pri stopnjah zaposlenosti in 
brezposelnosti;
Države članice bi si morale zadati cilj, da 
dosežejo 75-odstotno stopnjo zaposlenosti 
za ženske in moške (na podlagi 
ekvivalentov polnega delovnega časa) do 
leta 2020, med drugim
– z več javnimi in zasebnimi naložbami, 
več kakovostnimi javnimi storitvami in 
podporo za družine in posameznike;
– z zagotavljanjem razpoložljivih, cenovno 
dostopnih, prožnih in visokokavostnih 
storitev, zlasti dostopa do otroškega 
varstva, kjer naj bo cilj zagotoviti 50 % 
potrebnega varstva za otroke v starosti od 
0 do 3 leta in 100 % potrebnega varstva za 
otroke v starosti od 3 do 6 let, ter 
izboljšanim dostopom do oskrbe za druge 
vzdrževane osebe, zlasti starejše;
– z obravnavanjem negotovih delovnih 
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razmer, saj večinoma prizadenejo ženske;
– z večjo in boljšo izrabo sposobnosti 
žensk, ki so pripadnice manjšin, ali 
migrantk;
– s priznavanjem pravic zakonskim in 
življenjskim partnerjem, ki so večinoma 
ženske, ki pomagajo v obrtništvu, trgovini, 
kmetijstvu, ribištvu in malih družinskih 
podjetjih, do ustrezne zaščite na področju 
socialne varnosti in njihovega dela;
– z izboljšanjem delovnih pogojev in 
vrednotenja dela v sektorjih, kjer so 
večinoma zastopane ženske (npr. oskrba 
in domača opravila, določeni storitveni 
sektorji);
Države članice bi morale okrepiti svoja 
prizadevanja, da bi se v celoti uporabljalo 
načelo enakega plačila za enako delo in 
da bi do leta 2020 zmanjšale  razlike v 
plačilu glede na spol na 0–5 %. Te cilje bo 
podprla Direktiva 75/117/EGS, ki jo bo 
pregledala Komisija, torej zakonodajni 
predlog, ki bo učinkovitejši od obstoječe 
zakonodaje in bo uvedel ukrepe v primeru 
kršenja pravice do enakega plačila ter 
zagotovil, da so ti odvračilni in sorazmerni 
(na primer, strožje sankcije v primeru 
ponovitev kaznivih dejanj);

Or. en

Predlog spremembe 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 7: povečanje udeležbe na trgu 
dela in zmanjšanje strukturne 
brezposelnosti

Smernica 7: ustvarjanje večjega števila in 
boljših delovnih mest, zmanjšanje 
strukturne brezposelnosti in povečanje 
udeležbe na trgu dela

Or. en
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Predlog spremembe 139
Georges Bach

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 7: povečanje udeležbe na trgu 
dela in zmanjšanje strukturne 
brezposelnosti

Smernica 7: povečanje udeležbe na trgu 
dela z dolgoročnim ciljem polne 
zaposlenosti

Or. de

Predlog spremembe 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 7: povečanje udeležbe na trgu
dela in zmanjšanje strukturne
brezposelnosti

Smernica 7: povečanje vključevanja na trg 
dela in zmanjšanje brezposelnosti

Or. en

Predlog spremembe 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek -1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri zviševanju stopnje zaposlenosti bodo 
države članice spoštovale pogoje za 
dostojno delo. Poleg tega bodo države 
članice določile nacionalne cilje, tako da 
se bo razmerje žensk in moških, starih od 
20 do 24 let, ki so na usposabljanju ali na 
delu, zvišalo na 90 %. Udeležbo delovne 
sile je treba zagotoviti za vse ljudi, zlasti za 
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določene skupine, ki so prikrajšane na 
trgu dela, na primer mladi, invalidi in 
osebe priseljenskega porekla.
Države članice naj do leta 2014 zvišajo 
stopnjo zaposlenosti za 10 %, pri čemer 
naj se osredotočijo na določene skupine:
– mlade, stare od 15 do 25 let,
– starejše delavce, stare od 50 do 64 let,
– ženske,
– nekvalificirane delavce,
– invalide,
– osebe priseljenskega porekla,
Stopnjo dolgotrajno brezposelnih oseb bi 
bilo treba zmanjšati za 10 %.

Or. en

Predlog spremembe 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek -1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi odpravili trajno brezposelnost v 
Evropski uniji in rešili problem revščine, 
je treba izboljšati vključevanje na trg 
delovne sile in spodbujati ustvarjanje 
delovnih mest v Evropi.
Države članice in Evropska unija bi 
morale svoja prizadevanja za ustvarjanje 
delovnih mest osredotočiti na:
– podpiranje prehoda za podjetja in 
delavce v sektorjih z vedno manj 
delovnimi mesti na delovna mesta v 
sektorjih, kjer se ustvarjajo nova in trajna 
delovna mesta;
– vzpostavitev podporne infrastrukture za 
nova področja gospodarstva, ki 
omogočajo ustvarjanje trajnih delovnih 
mest;
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– vlaganje v usposabljanje, inovacije in 
raziskave, zlasti za mala in srednja 
podjetja, ki so glavna gonilna sila na trgu 
dela;
– krepitev potenciala za delovna mesta pri 
storitvah splošnega interesa, povezovanje 
cilja ustvarjanja delovnih mest s 
pozitivnimi aktivnimi vidiki vključevanja;
– usmerjanje javnih naložb k 
trajnostnemu kakovostnemu delu;
Da bi izboljšali vključevanje na trg 
delovne sile, bi se morale države članice 
in EU osredotočiti na izboljšanje dostopa 
za tiste, ki niso na trgu delovne sile, pri 
tem pa izboljšati delovne razmere, zlasti 
tiste pri nizkokakovostnih delovnih 
mestih, in delovna mesta prilagoditi 
potrebam raznolike in starajoče se 
delovne sile.

Or. en

Predlog spremembe 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek -1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse politike in ukrepi, sprejeti v okviru 
smernic o zaposlovanju, močno 
spodbujajo enakost za ženske in moške ter 
upoštevajo načelo enakosti spolov. To 
vključuje politike s pozitivnimi ukrepi, 
namenjene krepitvi pravic žensk in 
enakosti. Treba je pregledati sisteme 
socialnega varstva, da bi odpravili 
elemente, ki povzročajo neenakosti med 
spoloma, zagotoviti boljše delovne 
razmere v sektorjih, kjer delajo ženske, 
zmanjšati neprostovoljno zaposlitev s 
krajšim delovnim časom ter zagotoviti 
enakost žensk pri usposabljanju in
izobraževanju. V tem okviru EU določa 
cilj zmanjšanja razlik v plačilu med 
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spoloma na 0–5 % do leta 2020. Poleg 
tega EU določa cilje za več razpoložljivih, 
cenovno dostopnih, prožnih in 
visokokakovostnih storitev oskrbe za vse, 
zlasti pa dostop do storitev otroškega 
varstva, kjer naj bo cilj zagotoviti 70 % 
potrebnega varstva za otroke v starosti od 
0 do 3 leta in 100 % potrebnega varstva za 
otroke v starosti od 3 do 6 let, in bo v 
obdobju strategije EU 2020 uvedla 
posebne cilje za oskrbo drugih 
vzdrževanih oseb, vključno s starejšimi, na 
podlagi stalnega ocenjevanja dejanskih in 
potencialnih potreb.

Or. xm

Predlog spremembe 144
Csaba Őry

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice si bodo zastavile 
nacionalne cilje, da do leta 2020 zvišajo 
stopnjo zaposlenosti žensk in moških na 
75 % , zlasti z večjo udeležbo mladih, 
starejših delavcev, nizkokvalificiranih 
delavcev in invalidov na trgu dela, ter z 
boljšo vključenostjo legalnih priseljencev. 
Poleg tega bodo države članice določile 
nacionalne cilje, tako da se bo razmerje 
žensk in moških, starih od 15 do 24 let, ki 
se izobražujejo, so na usposabljanju ali na 
delu, zvišalo na vsaj 90 %.

Or. en

Predlog spremembe 145
Kinga Göncz

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek -1 (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice si bodo zastavile 
nacionalne cilje, da do leta 2020 zvišajo 
stopnjo zaposlenosti žensk in moških med 
20 in 64 letom na 75 % , zlasti z večjo 
udeležbo nizkokvalificiranih delavcev, 
mladih, starejših delavcev, invalidov in 
manjšin, zlasti Romov, na trgu dela ter z 
boljšo vključenostjo legalnih priseljencev 
na trgu dela. Poleg tega bodo države 
članice določile nacionalne cilje, tako da 
se bo razmerje žensk in moških, starih od 
20 do 24 let, ki so na usposabljanju ali na 
delu, zvišalo na 90 %.

Or. en

Predlog spremembe 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek -1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale s politikami za 
spodbujanje aktivnega staranja, enakosti 
spolov in enakega plačila ter vključevanja 
mladih, invalidov, priseljencev in drugih 
ranljivih skupin na trg dela povečati 
udeležbo delovne sile na trgu dela. Države 
članice morajo učinkovito izvajati 
protidiskriminacijsko zakonodajo, da bi 
imele bolj vključujoč trg dela in da bi bolj 
raznolika delovna sila postala resničnost. 
Da bi povečali dostop do kakovostnega 
dela za ženske, bi bilo treba pripraviti 
politike za ravnovesje poklicnega in 
zasebnega življenja, z zagotavljanjem 
cenovno dostopne oskrbe, pravico do 
krajšega delovnega časa, prožnega 
delovnega časa in delovnih mest. Države 
članice bi morale spodbujati tudi enako 
porazdelitev neplačane oskrbe med 
moškimi in ženskami ter povečanje števila 
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primerov dela s krajšim delovnim časom 
pri moških, zlasti da bi obdržali 
visokokvalificirane ženske na 
znanstvenem in tehničnem področju. 
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.

Or. en

Predlog spremembe 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi 
morale zato uvesti prožne in zanesljive 
pogodbe o zaposlitvi, dejavne politike trga 
dela, učinkovite sisteme vseživljenjskega 
učenja, ukrepe za spodbujanje mobilnosti 
delavcev ter ustrezne sisteme socialne 
varnosti, da bi se omogočili varni poklicni 
prehodi, urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

Prejšnje empirične raziskave trgov dela 
EU so pokazale, da ima prožnost 
zaposlovanja najškodljivejši učinek na 
zaposljivost, saj so prožne pogodbe o 
zaposlitvi (zaposlitev pod ravnijo, na 
kateri je obvezna socialna varnost, delo 
prek agencij za posojanje delovne sile, 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas, 
projektno delo itd.) povezane s slabšim 
socialnim varstvom in nižjimi prihodki, pa 
tudi s pomanjkanjem priložnosti za 
nadaljnje usposabljanje, poklicni razvoj in 
vseživljenjsko učenje, in da so čim 
prožnejše oblike zaposlitve tem bolj 
negotove. Načelo KAKOVOSTNEGA 
DELA se močno osredotoča na 
spodbujanje kakovosti dela, boljšo 
socialno varnost in socialno vključenost, 
okrepitev dosedanjih in uvajanje novih 
pravic delavcev, spodbujanje zdravja in 
varnosti na delu, boljše upravljanje 
socialnega tveganja ter usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja. Države 
članice bi morale uvesti odločne ukrepe za 
povečanje varnosti z ukinitvijo negotovega 
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zaposlovanja in netipičnih pogodbenih 
ureditev v zvezi s temi nezanesljivimi 
oblikami zaposlitve, da bi omejili in 
zmanjšali število netipičnih oblik 
zaposlitve, katerih zlorabo bi bilo treba 
kaznovati. Države članice morajo zato 
uvesti varne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, dejavne in vključujoče politike 
trga dela, učinkovite sisteme 
vseživljenjskega učenja, ukrepe za
podpiranje pravice do prostovoljno 
izbrane mobilnosti delavcev ter 
učinkovite, visokokavostne sisteme 
socialne varnosti, da bi se omogočili varni 
poklicni prehodi, urejeni z jasnimi 
pravicami do ustreznih prispevkov za 
nezaposlene, ter prilagojene ukrepe za 
iskanje kakovostne zaposlitve ali 
usposabljanje in nadgrajevanje njihovih 
spretnosti in znanj.

Or. xm

Predlog spremembe 148
Jutta Steinruck

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi 
morale zato uvesti prožne in zanesljive 
pogodbe o zaposlitvi, dejavne politike trga 
dela, učinkovite sisteme vseživljenjskega 

Da bi dosegle ta cilj, bi morale države 
članice spodbujati rast, s tem da z aktivno 
politiko trga dela ustvarjajo nova dostojna 
delovna mesta, povečati inovativni 
potencial gospodarstva, zlasti malih in 
srednjih podjetij. Da bi zagotovili trajnost 
ustvarjenih delovnih mest, je treba 
podpreti podjetja, ki vlagajo v tehnologije, 
znanost in raziskave, usmerjene v 
prihodnost. Srednja in mala podjetja 
zagotavljajo rast števila delovnih mest in 
zaslužijo posebno podporo. Da bi ženske 
in mladi imeli boljši dostop do trga dela, je 
treba ustvariti pogoje za ustrezne storitve 
varstva otrok, da se vsakemu otroku 
predšolske starosti zagotovi varstvo zunaj 
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učenja, ukrepe za spodbujanje mobilnosti 
delavcev ter ustrezne sisteme socialne 
varnosti, da bi se omogočili varni poklicni 
prehodi, urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

družine. Treba je določiti poseben cilj za 
storitve varstva otrok, da bi olajšali 
udeležbo žensk na trgu dela.

Vsaki mladi osebi se zagotovi delo, mesto 
na usposabljanju ali nadaljnje 
izobraževanje v šestih mesecih po 
zaključku šolanja, ob tesnem sodelovanju 
s socialnimi partnerji. Vlade bi morale 
zagotoviti, da se mladim do 25. leta 
starosti, ki so štiri mesece brez zaposlitve, 
ponudi mesto bodisi v zaposlovanju ali v 
izobraževanju.

Dolgotrajno brezposelne osebe bi morale 
dobiti ponudbe za zaposlitvene ukrepe, za 
katere je treba določiti kvantitativne cilje, 
da bi okrepili preventivne politike trga 
dela. Vsakemu nezaposlenemu odraslemu 
je treba ponuditi delovno mesto, 
vajeništvo, dodatno usposabljanje ali 
druge zaposlitvene ukrepe v največ 12 
mesecih, odkar je ostal brez zaposlitve. 
Zato bi moralo leta 2014 25 % vseh 
dolgotrajno brezposelnih sodelovati pri 
aktivnih ukrepih trga dela v obliki 
dodatnega usposabljanja, izobraževanja 
in/ali poklicne premestitve.
Države članice morajo omogočiti varne 
poklicne prehode, urejene z jasnimi 
pravicami in odgovornostmi za 
nezaposlene pri dejavnem iskanju 
zaposlitve.

Or. en

Predlog spremembe 149
Elizabeth Lynne

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike Države članice bi morale spodbujati rast
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trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

in s tem ustvarjati nova kakovostna in 
trajna delovna mesta, povečati inovativni 
potencial gospodarstva, zlasti s 
priznavanjem pomembne vloge malih in 
srednjih podjetij in samozaposlenih, ter s 
prizadevanji za zmanjšanje 
administrativnih bremen in nepotrebne 
birokracije. Treba je sprejeti ukrepe za 
večjo udeležbo starejših in invalidov na 
trgu dela ter učinkovito odpraviti 
diskriminacijo na trgu dela na podlagi 
starosti, invalidnosti, spola, rase, spolne 
usmerjenosti in vere ali prepričanja, v 
skladu z veljavno zakonodajo EU. Države 
članice bi morale v svoje politike trga dela 
vključiti načela prožne varnosti, ki jih je 
potrdil Evropski svet, in jih uporabljati ter 
pri tem v celoti izkoristiti pomoč 
Evropskega socialnega sklada zaradi 
povečanja udeležbe na trgu dela, reševanja 
problema segmentacije in nedejavnosti, 
zmanjševanja revščine, socialne 
izključenosti in boja proti neenakosti 
spolov in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene osebe pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

Or. en

Predlog spremembe 150
Ilda Figueiredo

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in
odgovornostmi za nezaposlene pri
dejavnem iskanju zaposlitve.

Države članice bi morale vključiti načelo 
KAKOVOSTNEGA DELA in ga 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
neprostovoljne nedejavnosti, boja proti 
neenakosti spolov in hkrati zmanjšanja 
strukturne brezposelnosti. Načelo 
KAKOVOSTNEGA DELA se osredotoča 
strogo na spodbujanje kakovosti dela, 
boljšo socialno varnost in socialno 
vključenost, okrepitev dosedanjih in 
uvajanje novih pravic delavcev, 
spodbujanje zdravja in varnosti na delu, 
boljše upravljanje socialnega tveganja ter 
usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja.
Države članice bi morale odločno uvesti
ukrepe za povečanje varnosti z ukinitvijo 
negotovega zaposlovanja in netipičnih 
pogodbenih ureditev v zvezi s temi 
nezanesljivimi oblikami zaposlitve, da bi 
omejili in zmanjšali število netipičnih 
oblik zaposlitve, katerih zlorabo bi bilo 
treba kaznovati. Države članice morajo
zato uvesti varne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, dejavne in vključujoče politike 
trga dela, učinkovite sisteme 
vseživljenjskega učenja, ukrepe za 
podpiranje pravice do prostovoljno 
izbrane mobilnosti delavcev ter učinkovite, 
visokokavostne sisteme socialne varnosti, 
da bi se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami za nezaposlene, 
da bodo upravičeni do ustreznih 
prispevkov, ter po potrebi prilagojene 
ukrepe za iskanje kakovostne zaposlitve 
ali usposabljanje ali nadgrajevanje 
njihovih spretnosti in znanj.

Or. en
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Predlog spremembe 151
Silvia Costa

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, pri čemer naj omogočijo 
posebne oblike mentorstva pri prehodu z 
ene zaposlitve v drugo, nove oblike 
dodatnega socialnega zavarovanja in 
zagotavljanje storitev, ki so bistvene za 
usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, ki 
naj upoštevajo prekinitve dela, zlasti pri 
mladih in ženskah,da bi se omogočili varni 
poklicni prehodi, urejeni z jasnimi 
pravicami in odgovornostmi za 
nezaposlene pri dejavnem iskanju 
zaposlitve.

Or. it

Predlog spremembe 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela,
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

Medtem ko mora Komisija pregledati 
strategijo prožne varnosti, da bi varnost v 
prehodnih obdobjih postavili na prvo 
mesto, bi morale države članice v svoje 
politike trga dela vključiti revidirana
načela prožne varnosti, ki jih je potrdil 
Evropski svet, in jih uporabljati ter pri tem 
v celoti izkoristiti pomoč Evropskega 
socialnega sklada zaradi povečanja 
udeležbe na trgu dela, reševanja problema 
segmentacije z zagotavljanjem ustrezne 
varnosti za delavce, zaposlene z vsemi 
oblikami pogodb. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Treba je poudariti, da 
prožnost brez socialne varnosti in dostopa 
do vseživljenjskega učenja ni trajna pot za 
povečanje zaposlovanja. Države članice bi 
morale zato uvesti prožne in zanesljive 
pogodbe o zaposlitvi, dejavne in 
vključujoče politike trga dela, učinkovite 
sisteme vseživljenjskega učenja za vse 
zaposlene, ukrepe za spodbujanje 
mobilnosti delavcev ter ustrezne sisteme 
socialne varnosti, dostopne za vse 
zaposlene, da bi se omogočili varni 
poklicni prehodi za pomoč pri 
napredovanju v stabilno in pravno varno 
zaposlitev. Izpopolnjevanje je treba 
priznati kot sestavni del delovnega 
obdobja vsakega posameznika in kot 
pravico vsakega zaposlenega.

Or. en

Predlog spremembe 153
Ria Oomen-Ruijten

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti delovnih mest bi 
morali biti ne le uravnoteženi, ampak bi se 
morali tudi vzajemno krepiti. Da bi to 
dosegli, bi bilo treba preučiti in po potrebi 
poenostaviti pravila za pridobitev 
subvencij Evropskega socialnega sklada. 
Države članice bi morale zato v 
sodelovanju z akterji na obeh straneh 
industrije uvesti prožne in zanesljive 
pogodbe o zaposlitvi, dejavne politike trga 
dela, učinkovite sisteme vseživljenjskega 
učenja, ukrepe za spodbujanje mobilnosti 
delavcev, zmanjšati birokracijo za 
samozaposlene ter uvesti ustrezne sisteme 
socialne varnosti, ki bodo upoštevali 
čezmejno delo, da bi se spodbudili poklicni 
prehodi, urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

Or. nl

Predlog spremembe 154
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
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pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

pomoč Evropskega socialnega sklada, pri 
čemer bi v celoti zagotovile pravice in 
zdravje delavcev, zaradi povečanja 
udeležbe na trgu dela, reševanja problema 
segmentacije in nedejavnosti, boja proti 
neenakosti spolov in hkrati zmanjšanja 
strukturne brezposelnosti. Ukrepi za 
povečanje prožnosti in varnosti bi morali 
biti ne le uravnoteženi, ampak bi se morali 
tudi vzajemno krepiti. Države članice bi 
morale zato uvesti prožne in zanesljive 
pogodbe o zaposlitvi, dejavne politike trga 
dela, učinkovite sisteme vseživljenjskega 
učenja, ukrepe za spodbujanje mobilnosti 
delavcev, pri čemer bi morale biti 
upoštevane njihove družinske okoliščine, 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

Or. el

Predlog spremembe 155
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive oblike 
organizacije dela, določene s pogodbami, 
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učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zapos  litve.

ki bi vsem delavcem, ne glede na njihov 
pravni status, zagotovile vrsto temeljnih 
pravic,dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

Or. it

Predlog spremembe 156
Pascale Gruny

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
in mobilnosti v državah Evropske unije ter 
ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi se 
omogočili varni poklicni prehodi, urejeni z 
jasnimi pravicami in odgovornostmi za 
nezaposlene pri dejavnem iskanju 
zaposlitve.

Or. fr
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Predlog spremembe 157
Evelyn Regner

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami za nezaposlene. 
Države članice bi morale zagotavljati 
učinkovito delo služb za zaposlovanje.

Or. de

Predlog spremembe 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
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reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti ter negotovosti, tako da 
zagotovijo ustrezno varstvo za delavce z 
vsemi oblikami zaposlitve. Ukrepi za 
povečanje prožnosti in varnosti bi morali 
biti ne le uravnoteženi, ampak bi se morali 
tudi vzajemno krepiti. Države članice bi 
morale zato uvesti prožne in zanesljive 
pogodbe o zaposlitvi, dejavne politike trga 
dela, učinkovite sisteme vseživljenjskega 
učenja, ukrepe za spodbujanje mobilnosti 
delavcev ter ustrezne sisteme socialne 
varnosti, da bi se omogočili varni poklicni 
prehodi, urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve. Socialno 
partnerstvo je bistveni element evropskega 
modela, zato je potrebno uravnoteženo 
soodločanje. Socialni dialog je treba 
okrepiti.

Or. en

Predlog spremembe 159
Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 
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zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve. 

zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve. Države 
članice bi morale uvesti posebne ukrepe, s 
katerimi bi mladim omogočile zaposlitev 
na stabilnih in stalnih delovnih mestih.

Or. da

Predlog spremembe 160
Marian Harkin

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uravnoteženo uporabljati ter pri tem v 
celoti izkoristiti pomoč Evropskega 
socialnega sklada zaradi povečanja 
udeležbe na trgu dela, reševanja problema 
segmentacije in nedejavnosti, boja proti 
neenakosti spolov in hkrati zmanjšanja 
strukturne brezposelnosti, zlasti 
brezposelnosti mladih. Ukrepi za 
povečanje prožnosti in varnosti bi morali 
biti ne le uravnoteženi, ampak bi se morali 
tudi vzajemno krepiti. Države članice bi 
morale ob upoštevanju demografskih 
izzivov uvesti prožne in zanesljive pogodbe 
o zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.
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Predlog spremembe 161
Milan Cabrnoch

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi morale 
zato uvesti prožne in zanesljive pogodbe o 
zaposlitvi, dejavne politike trga dela, 
učinkovite sisteme vseživljenjskega učenja, 
ukrepe za spodbujanje mobilnosti delavcev 
ter ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi 
se omogočili varni poklicni prehodi, 
urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Izredno pomembni so
ukrepi za povečanje prožnosti. Države 
članice bi morale zato uvesti prožne in 
zanesljive pogodbe o zaposlitvi, dejavne 
politike trga dela, učinkovite sisteme 
vseživljenjskega učenja, ukrepe za 
spodbujanje mobilnosti delavcev ter 
ustrezne sisteme socialne varnosti, da bi se 
omogočili varni poklicni prehodi, urejeni z 
jasnimi pravicami in odgovornostmi za 
nezaposlene pri dejavnem iskanju 
zaposlitve.

Or. en

Predlog spremembe 163
Alejandro Cercas

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 

Da bi države članice ta cilj dosegle, bi si 
morale prizadevati za spodbujanje rasti, 
torej ustvarjati delovna mesta, in za 
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uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi 
morale zato uvesti prožne in zanesljive 
pogodbe o zaposlitvi, dejavne politike trga 
dela, učinkovite sisteme vseživljenjskega 
učenja, ukrepe za spodbujanje mobilnosti 
delavcev ter ustrezne sisteme socialne 
varnosti, da bi se omogočili varni poklicni 
prehodi, urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

povečanje inovacijskega potenciala v 
gospodarstvu, zlasti raznovrstnega 
razpona malih in srednjih podjetij, tako 
da bi industrijo osvobodili upravnih in 
netarifnih preprek ter razvili regulativne 
in podporne instrumente, pri katerih bi 
bila upoštevana raznovrstnost podjetij, in 
bi vsem oblikam podjetij omogočili enake 
razmere glede konkurence in 
spodbujanja.

Or. es

Predlog spremembe 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zavodi za zaposlovanje morajo iskalcem 
zaposlitve omogočiti programe za 
usposabljanje in mentorstvo, zlasti na 
področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, ter dostop do 
hitre internetne povezave, da bi jim čim 
bolj olajšali iskanje zaposlitve.

Or. en

Predlog spremembe 165
Rovana Plumb

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi izboljšali dostop žensk in mladih do 
trga dela, je treba ustvariti pogoje za 
ustrezno otroško varstvo, pri čemer si je 
treba prizadevati za zagotovitev 50 % 
potrebnega varstva za otroke do tretjega 
leta in 100 % varstva za otroke od tretjega 
do šestega leta.

Or. en

Predlog spremembe 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale tudi izvajati in 
upoštevati osnovna načela enakega 
obravnavanja in nediskriminacije ter 
načela evropskih socialnih direktiv, tudi 
tista, ki izhajajo iz okvirnega sporazuma 
med evropskimi socialnimi partnerji.

Or. en

Predlog spremembe 167
Lívia Járóka

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Države članice bi morale v sodelovanju s
socialnimi partnerji z ukrepi aktiviranja 
povečati stopnjo zaposlenosti, zlasti 
nizkokvalificiranih delavcev in tistih, ki 
potrebujejo posebno zaščito in/ali 
podporo, na primer Romov, s svetovalnimi 
storitvami, z izobraževanjem in poklicnim 
usposabljanjem, prilagojenim potrebam
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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.

trga dela. Pri tem je treba podpirati 
socialno ekonomijo. Nadalje bi morale 
države članice z ustreznimi programi 
povečati zaposljivost zakonitih 
priseljencev in Romov ter drugih 
prikrajšanih skupin. Potrebni so tudi
nenehna prizadevanja in inovativni 
programi, da bi invalidne osebe in 
pripadnike manjšinskih etničnih 
skupnosti ponovno vključili na trg dela, 
med drugim s pomočjo subvencioniranih 
delovnih mest. 
Države članice bi morale tudi odpraviti 
ovire, ki ljudem otežujejo prvi dostop do 
trga dela, podpirati ustvarjanje delovnih 
mest, spodbujati družbene inovacije ter 
povečati kakovost in učinkovitost agencij 
za posredovanje zaposlitev, vključno z 
javnimi zavodi za zaposlovanje. Zlasti bi 
morala biti pravila o delovnem času 
prožnejša, da bi omogočila delovni proces, 
skladen z zahtevami združljivosti 
družinskega življenja s poklicnim, pa tudi 
bolj prožen prehod iz delovnega obdobja v 
upokojitev.
V okviru aktivnih politik trga dela in 
ustreznih sistemov socialne varnosti je 
treba bolje uporabiti strategije na 
področju zunanje in notranje prožne 
varnosti, da bi se povečala prožnost za 
učinkovitejše odzivanje na proizvodne 
cikle, tako da menjavanje delovnih mest 
ne bi povzročalo nesorazmernih finančnih 
stroškov. K temu je treba dodati še jasno 
zavezanost za aktivno spodbujanje iskanja 
dela. Nove oblike organizacije dela, kot so 
netipična začasna zaposlitev, delo s 
krajšim delovnim časom, delo na daljavo 
in delo od doma, se v delovnem okolju 
uporabljajo vedno pogosteje in brez 
zakonskega nadzora. Te ne smejo 
povzročiti zmanjšanja individualnih in 
kolektivnih delavskih pravic ter 
socialnega varstva udeleženih ljudi.

Or. en
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Predlog spremembe 168
Csaba Őry

Predlog sklepa
Priloga – 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 v sodelovanju s
socialnimi partnerji z ukrepi aktiviranja 
povečati stopnjo zaposlenosti, zlasti 
nizkokvalificiranih delavcev in tistih, ki 
potrebujejo posebno zaščito in/ali 
podporo, s svetovalnimi storitvami, z 
izobraževanjem in poklicnim 
usposabljanjem, prilagojenim potrebam
trga dela. Pri tem je treba podpirati 
socialno ekonomijo. Nadalje bi morale 
države članice z ustreznimi programi 
povečati zaposljivost zakonitih 
priseljencev. Potrebni so tudi nenehna 
prizadevanja in inovativni programi, da bi 
invalidne osebe ponovno vključili na trg 
dela, med drugim s pomočjo 
subvencioniranih delovnih mest. 
Države članice bi morale tudi odpraviti 
ovire, ki ljudem otežujejo prvi dostop do 
trga dela, podpirati ustvarjanje delovnih 
mest, spodbujati družbene inovacije ter 
povečati kakovost in učinkovitost agencij 
za posredovanje zaposlitev, vključno z 
javnimi zavodi za zaposlovanje. Zlasti bi 
morala biti pravila o delovnem času 
prožnejša, da se omogoči delovni proces, 
skladen z zahtevami združljivosti 
družinskega življenja s poklicnim, pa tudi 
bolj prožen prehod iz delovnega obdobja v 
upokojitev.
V okviru aktivnih politik trga dela in 
ustreznih sistemov socialne varnosti je 
treba bolje uporabiti strategije na 
področju zunanje in notranje prožne 
varnosti, da bi se povečala prožnost za 
učinkovitejše odzivanje na proizvodne 
cikle, tako da menjavanje delovnih mest 
ne bi povzročalo nesorazmernih finančnih 
stroškov. K temu je treba dodati še jasno 
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zavezanost za aktivno spodbujanje iskanja 
dela. Nove oblike organizacije dela, kot so 
netipična začasna zaposlitev, delo s 
krajšim delovnim časom in delo na 
daljavo, se v delovnem okolju uporabljajo 
vedno pogosteje in brez zakonskega 
nadzora. Te ne smejo povzročiti 
zmanjšanja individualnih in kolektivnih 
delavskih pravic ter socialnega varstva 
udeleženih ljudi.

Or. en

Predlog spremembe 169
Kinga Göncz

Predlog sklepa
Priloga – 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 z ukrepi 
aktiviranja povečati stopnjo zaposlenosti, 
zlasti za osebe z nižjimi kvalifikacijami, s 
svetovalnimi storitvami, z izobraževanjem 
in poklicnim usposabljanjem, 
prilagojenim potrebam trga dela, in s 
subvencioniranimi delovnimi mesti za 
invalidne osebe in tiste, ki potrebujejo 
posebno zaščito. Nadalje bi morale države 
članice z ustreznimi programi povečati 
zaposljivost manjšin, zlasti Romov, in
zakonitih priseljencev. Prav tako so 
potrebni inovativni programi za ponovno 
vključitev invalidnih oseb na trg dela. 
Nadalje bi morale države članice odpraviti 
ovire, ki ljudem otežujejo prvi dostop do 
trga dela, podpirati ustvarjanje delovnih 
mest, spodbujati družbene inovacije in 
povečati kakovost storitev agencij za 
posredovanje zaposlitev. Zlasti bi morala 
biti pravila o delovnem času prožnejša, da 
bi omogočila delovni proces, skladen z 
zahtevami združljivosti družinskega 
življenja s poklicnim, pa tudi bolj prožen 
prehod iz delovnega obdobja v upokojitev. 
Strategije na področju prožne varnosti za 
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povečanje prožnosti za učinkovitejšo 
odzivanje na proizvodne cikle bi bilo treba 
bolje zaščititi z aktivno politiko trga dela 
in ustreznimi sistemi socialne varnosti, 
tako da menjavanje delovnih mest ne bi 
povzročalo nesorazmernih finančnih 
stroškov. K temu je treba dodati še jasno 
zavezanost za aktivno spodbujanje iskanja 
dela. Nove oblike organizacije dela, kot so 
netipična začasna zaposlitev, delo s 
krajšim delovnim časom in delo na 
daljavo, se v delovnem okolju uporabljajo 
vedno pogosteje in brez zakonskega 
nadzora. Te ne smejo povzročiti znižanja 
socialne varnosti udeleženih ljudi. 
Zagotoviti bi bilo treba, da ustvarjanje 
novih oblik zaposlitve ne bi ogrožalo 
rednih (s polnim delovnim časom, stalnih) 
pogodb.

Or. en

Predlog spremembe 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Priloga – 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 uporabiti socialni 
dialog in reševati probleme segmentacije 
trga dela z ukrepi, ki obravnavajo začasno 
in negotovo zaposlovanje, diskriminacijo 
žensk, priseljencev, starejših in invalidnih 
oseb, podzaposlenost in neprijavljeno delo. 
Proti delu na črno se je treba boriti z 
davčnimi ukrepi za delavce z nizkimi 
plačami in obrtnike ter z večjim nadzorom 
inšpektoratov za delo in 
socialnovarstvenih ustanov. Poklicno 
mobilnost bi bilo treba nagrajevati z 
delovno-, socialno- in davčnopravnimi 
ukrepi. Da bi se izboljšali kakovost dela in 
pogoji zaposlovanja, se je treba boriti proti 
nizkim plačam ter zagotoviti socialno
varnost, ki bi ščitila pred revščino, tudi 
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osebam z negotovimi ter drugimi oblikami 
netipičnih pogodb in samozaposlenim. 
Države članice bi se morale sporazumeti 
za cilj na ravni Unije glede minimalnih 
(zakonsko določenih, kolektivno 
dogovorjenih na nacionalni, regionalni 
ali sektorski ravni) plač, ki bi morale 
znašati vsaj 60 % merodajnega 
(nacionalnega, sektorskega itd.) 
povprečnega dohodka, in določiti časovni 
razpored za uresničevanje tega cilja v 
vseh državah članicah. Službe za 
zaposlovanje je treba okrepiti, da bodo 
učinkovite, in jih odpreti za vse, tudi za 
mlade in predvsem ljudi, ki jim grozi 
brezposelnost, ter ponuditi ustrezne 
ukrepe v okviru aktivne, vključujoče 
politike trga dela, osebam, ki so najbolj 
oddaljene od trga dela, pa ponuditi storitve, 
prilagojene posebej zanje.

Or. de

Predlog spremembe 171
Pascale Gruny

Predlog sklepa
Priloga – 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, 

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. Oblikovati bi morale 
tudi prožno ureditev, ki bi podjetjem v 
ekonomskih težavah omogočila, da bi 
začasno spremenila pogodbe svojih 
delavcev in tako ohranila njihova delovna 
mesta. Poklicno mobilnost bi bilo treba 
nagrajevati, zlasti z davčnimi ali 
socialnimi spodbudami.. Posvetiti bi se 
bilo treba vprašanju kakovosti delovnih 
mest in pogojev zaposlovanja, tako da bi 
delavcem zagotovili opravljanje dela v 
okolju, v katerem bi ohranili zdravje, se 
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prilagojene posebej zanje. 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, da bi bili delodajalci in 
delavci seznanjeni s svojim pravicami, 
osebam, ki so najbolj oddaljene od trga 
dela, pa ponuditi storitve, prilagojene 
posebej zanje.

Or. fr

Predlog spremembe 172
Elizabeth Lynne

Predlog sklepa
Priloga – 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 s pozitivnimi 
ukrepi povečati stopnjo zaposlenosti, zlasti 
za nizkokvalificirane delavce, s 
svetovalnimi storitvami, posamezniku 
prilagojeno podporo in z načrtovanjem 
življenjske poti posameznika, z 
izobraževanjem in poklicnim 
usposabljanjem, prilagojenim potrebam 
posameznika in trga dela. 
Protidiskriminacijsko zakonodajo na 
področju zaposlovanja bi bilo treba 
izvajati na učinkovit način in v skladu z 
zakonodajo EU. Prav tako so potrebni 
inovativni programi, ki bi invalidnim 
osebam in starejšim pomagali pri 
ponovnem vključevanju na trg dela. 
Nadalje bi morale države članice odpraviti 
ovire, ki ljudem otežujejo prvi dostop do 
trga dela, podpirati ustvarjanje 
kakovostnih in trajnih delovnih mest, 
spodbujati družbene inovacije in izboljšati 
kakovost storitev agencij za posredovanje 
zaposlitev. Posvetiti bi se bilo treba 
vprašanju kakovosti delovnih mest in 
pogojev zaposlovanja, tako da bi se borili 
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proti nizkim plačam ter zagotovili ustrezno 
socialno varnost osebam s pogodbami za 
določen čas in samozaposlenim. Zavode za 
zaposlovanje bi bilo treba okrepiti in jih 
odpreti za vse, tudi za mlade, starejše, 
zakonite priseljence in etnične manjšine, 
invalidne osebe in ljudi, ki jim grozi 
brezposelnost, osebam, ki so najbolj 
oddaljene od trga dela, pa ponuditi storitve, 
prilagojene posebej zanje.

Or. en

Predlog spremembe 173
Evelyn Regner

Predlog sklepa
Priloga – 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 reševati probleme segmentacije 
trga dela z ukrepi, ki obravnavajo začasno 
in negotovo zaposlovanje, podzaposlenost 
in neprijavljeno delo. Še posebej se je 
treba boriti proti segmentaciji trga dela po 
spolu, pri tem pa sprejeti predvsem ukrepe 
proti prevladi žensk v slabo plačanih 
delovnih razmerjih in učinkoviteje 
spodbujati zaposlovanje žensk na vodilnih 
položajih. 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. Službe 
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
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Predlog spremembe 174
Vilija Blinkevičiūtė

Predlog sklepa
Priloga – 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 reševati probleme segmentacije 
trga dela z ukrepi, ki obravnavajo začasno 
in negotovo zaposlovanje, podzaposlenost 
in neprijavljeno delo. Da bi ohranili 
temeljne pravice in socialna jamstva 
delavcev ter da bi preprečili njihovo 
izkoriščanje na trgu dela, morajo biti 
delavci zaposleni zakonito, z delovno 
pogodbo in v skladu z vsemi zakonskimi 
standardi, določenimi v zakonodaji. 
Države članice morajo zagotoviti, da bo 
pregleden trg dela postal stvarnost v vsej 
Evropski uniji. 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. lt

Obrazložitev

Nezakonito delo in delo, ki ne ustreza zahtevam iz zakonodaje, je v Evropski uniji vse preveč 
razširjeno. Zaradi pomanjkljivega znanja jezika in nezadostnega poznavanja zakonov so še 
posebej ogroženi delavci migranti. To pomeni, da so kršene pravice delavcev in da države 
članice izgubljajo proračunske prihodke, obenem pa postajajo možnosti socialne politike vse 
šibkejše.
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Predlog spremembe 175
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog sklepa
Priloga – 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 prenizkim 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 reševati probleme segmentacije 
trga dela z ukrepi, ki obravnavajo začasno 
in negotovo zaposlovanje, da se zmanjša 
revščina in socialna izključenost 
zaposlenih, 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 prenizkim plačam, spodbujali 
usposabljanje ter zagotovili pravice in
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. it

Predlog spremembe 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Države članice bi morale pospešiti socialni 
dialog in reševati probleme segmentacije 
trga dela z ukrepi, ki obravnavajo začasno 
in negotovo zaposlovanje in
podzaposlenost. Poleg tega bi se bilo treba 
boriti proti neprijavljenemu delu. Poklicno 
mobilnost bi bilo treba nagrajevati. 
Posvetiti bi se bilo treba vprašanju 
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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.

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, zlasti za mlade in ljudi, ki 
jim grozi brezposelnost, ter 
nizkokvalificiranim delavcem, osebam, ki 
so najbolj oddaljene od trga dela, pa 
ponuditi storitve, prilagojene posebej 
zanje.

Or. pl

Predlog spremembe 177
Ria Oomen-Ruijten

Predlog sklepa
Priloga – 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 reševati probleme segmentacije 
trga dela z ukrepi, ki obravnavajo začasno 
in negotovo zaposlovanje, podzaposlenost 
in neprijavljeno delo. Spodbujati je treba 
urejene oblike prožnega dela, tudi 
začasno delo, saj imajo pomembno vlogo 
pri povečevanju stopnje zaposlenosti in 
ustvarjanja delovnih mest. 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. nl
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Predlog spremembe 178
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog sklepa
Priloga – 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 reševati probleme segmentacije 
trga dela z ukrepi, ki obravnavajo začasno 
in negotovo zaposlovanje, podzaposlenost 
in neprijavljeno delo z učinkovitimi ukrepi 
za spremljanje in izvajanje pravic 
delavcev. 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. el

Predlog spremembe 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Države članice bi morale okrepiti 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 boljšo in 
ustrezno socialno varnost ter delavske 
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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.

pravice 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.

Dostojno delo kot vodilno načelo mora 
urejati ustvarjanje delovnih mest in 
vključevanje na trg dela.

Or. en

Predlog spremembe 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – 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 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. Pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas morajo ostati 
pravilo, delovno pravo pa mora spodbujati 
stalne pogodbe.

Or. en
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Predlog spremembe 181
Marian Harkin

Predlog sklepa
Priloga – 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 reševati probleme segmentacije 
trga dela z ukrepi, ki obravnavajo začasno 
in negotovo zaposlovanje, podzaposlenost 
in neprijavljeno delo. Poklicno mobilnost 
bi bilo treba spodbujati in nagrajevati. 
Posvetiti bi se bilo treba vprašanju 
kakovosti delovnih mest in pogojev 
zaposlovanja, tako da bi se borili proti 
nizkim plačam in zmanjševali število 
zaposlenih revnih 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. en

Predlog spremembe 182
Milan Cabrnoch

Predlog sklepa
Priloga – 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 

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 zagotovili 
ustrezno socialno varnost tudi osebam s 
pogodbami za določen čas in 
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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.

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. en

Predlog spremembe 183
Siiri Oviir

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najpomembneje je ustvariti 
visokokakovostna delovna mesta, ki bodo 
potrebna tudi na dolgi rok in bodo imela 
visoko dodano vrednost. Bistveno je tudi, 
da izobraževalna in zaposlovalna politika 
podpirata spremembe v gospodarski 
strukturi. Med krizo izgubljena delovna 
mesta se načeloma ne bodo ponovno 
odprla v enakem številu in v istih sektorjih 
kot prej. Zato se mora izobraževalni 
sistem prožno odzvati na zahteve trga 
dela, ki spremljajo novo gospodarsko 
strukturo. Politika zaposlovanja mora 
zagotoviti, da bodo delavci čim bolj gladko 
prehajali tako med gospodarskimi sektorji 
kot med različnimi oblikami na trgu dela. 
Zato je bolj kot kdajkoli prej potrebno, da 
se za izhodišče vzamejo dolgoročni cilji in 
da se osredinimo na usklajene ukrepe v 
podjetniški, izobraževalni in zaposlovalni 
politiki.

Or. et

Predlog spremembe 184
Rovana Plumb

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice morajo upoštevati dejstvo, 
da je treba povpraševanje po delu povečati 
z makroekonomsko politiko za trajnostno 
rast ter inovacijami in regionalno politiko 
za okrepitev vlaganj in ustvarjanje 
delovnih mest. Ustvariti je treba več 
delovnih mest, da bi razvili bolj zeleno, 
bolj pametno, dostojno in bolj vključujoče 
gospodarstvo.
Socialni partnerji in delodajalci bi morali 
imeti pomembnejšo vlogo pri 
opredeljevanju aktualnih priložnosti na 
trgu dela ter pri izboljševanju 
produktivnosti in kakovosti dela.
Države članice bi morale z ukrepi 
aktiviranja povečati stopnjo zaposlenosti, 
zlasti etničnih manjšin, tudi Romov.
S politiko za spodbujanje enakosti spolov 
in enakega plačila bi morale države 
članice povečati udeležbo delovne sile na 
trgu dela, da bi do leta 2020 razlike v 
plačilu zmanjšale do 5 %. 
Oblikovati bi morale ustrezne programe, 
da bi podpirale enostarševske družine, s 
poudarkom na razmerah za otroke.
Zagotoviti bi morale, da se mladim do 25. 
leta, ki so tri mesece brez zaposlitve, 
ponudi bodisi delovno mesto ali možnost 
izobraževanja.
Davčne spodbude, zahteve o zaposlovanju 
mladih v javnih naročilih ter sporazum o 
zaposlovanju mladih med vladami in 
socialnimi partnerji ter delodajalci morajo 
mladim zagotoviti večji dostop do trga 
dela.
Države članice bi morale sprejeti stroge 
ukrepe, da bi preprečevale črno in sivo 
ekonomijo z nezakonitim zaposlovanjem, 
kar na trgu dela EU povzroča več 
negativnih posledic, in ne le spodbujati 
ukrepe za zaščito svoje notranje delovne 
sile; poleg tega bi morale oceniti učinke 
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odločitve o popolnem odprtju trga dela za 
vse državljane EU.
Nacionalne in evropske mikrokreditne 
organizacije morajo imeti posebne 
programe za mlade in ženske, ki bi jim 
omogočali minimalni dohodek v prvem 
letu po ustanovitvi podjetja, da bi bilo 
podjetništvo realna možnost.
Zavodi za zaposlovanje morajo iskalcem 
zaposlitve nuditi prilagojeno 
usposabljanje ter dostop do hitre 
internetne povezave, da bi jim čim bolj 
olajšali iskanje zaposlitve.
Število zaposlenih revnih bi bilo treba 
zmanjšati z zagotavljanjem minimalne 
plače, določene po zakonu ali kolektivnih 
pogodbah, in nediskriminativnega 
socialnega varstva.
Države članice bi morale upoštevati 
načelo, po katerem je treba izboljšati 
ravnovesje med poklicnim in zasebnim 
življenjem, po potrebi s poostritvijo 
zakonskih standardov, da bi povečali 
zaščito pred negotovimi oblikami dela.
Zmanjšati bi morale neprijavljeno delo z 
usklajenim sistemom na podlagi spodbud, 
zvišanja davkov in kazni.
Zavarovanje za primer brezposelnosti 
mora preiti v zavarovanje za primer 
zaposlenosti, pri čemer se brezposelni 
osebi omogoči delovno mesto, 
prekvalificiranje ali družbeno uporabna 
dejavnost. Vsakemu posamezniku, ki 
ostane brez zaposlitve, bi bilo treba v 
razumnem času omogočiti nov začetek. Za 
mlade mora biti ta čas kratek, in sicer 
največ štiri mesece, za osebe z več 
izkušnjami pa največ dvanajst mesecev.

Or. en
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Predlog spremembe 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Priloga – 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 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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 186
Ilda Figueiredo

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 3
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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 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.

Države članice bi morale prilagoditi svoje 
davčne sisteme in sisteme socialne pomoči 
ter povečati zmogljivost javnih služb za 
zagotavljanje potrebne podpore, da bi
spodbujale okoljsko in družbeno 
trajnosten razvoj ter dvignile raven 
udeležbe na trgu dela, zlasti med 
nizkokvalificiranimi delavci. Z ukrepi za 
spodbujanje koncepta KAKOVOSTNEGA 
DELA, enakosti spolov in enakega plačila 
za enako ali enakovredno delo ter 
vključevanjem mladih, invalidov, 
priseljencev in drugih ranljivih skupin na 
trg dela bi morale povečati udeležbo 
delovne sile na trgu dela. Zato je nujno 
evropsko jamstvo za mlade, ki bo vsakemu 
mlademu v EU, takoj ko se sooči z 
brezposelnostjo, zagotovilo pravico do 
primernega dobro plačanega delovnega 
mesta v skladu z njegovimi kvalifikacijami 
ter znanji in spretnostmi, vajeništva, 
dodatnega usposabljanja ali kombinacije 
dela in usposabljanja. 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 
zmanjševanju delovnega časa brez izgube 
dohodka in s tem 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 
politike za usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja krepiti varnost v 
prehodnih obdobjih na podlagi dobre 
varnosti zaposlitve, in sicer z izboljšanjem 
socialnih pravic in socialnega varstva, da 
preprečili ogrožanje prihodka ter 
zagotovili ohranitev in pridobitev 
pokojninskih pravic ter kritje 
zdravstvenega varstva v obdobju prehoda 
iz ene službe v drugo in med dopustom 
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(na primer zaradi skrbi za vzdrževane 
osebe ter dodatnega usposabljanja in 
izobraževanja, med neplačanim dopustom 
itd.). Države članice bi morale spodbujati 
usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja tudi z jasnim zmanjšanjem 
povprečnega tedenskega delovnega časa 
ter zakonsko določenega maksimalnega 
števila delovnih ur na teden in strogo 
omejitvijo nadur. Poleg tega bi morale 
odstraniti ovire za vstop na trg dela za 
novince, podpirati samozaposlovanje in 
ustvarjanje delovnih mest, vključno s 
področji „zelenih delovnih mest“ in visoko 
cenjenih storitev, zlasti socialnih, ter 
spodbujati družbene inovacije. Dostop 
mladih in novincev do trga dela bi bilo 
treba spodbujati z učinkovito omejitvijo 
poklicnega življenja.

Or. en

Predlog spremembe 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Priloga – 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 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 

Države članice bi morale prilagoditi svoje 
davčne sisteme in sisteme socialne pomoči 
ter povečati zmogljivost javnih služb za 
zagotavljanje potrebne podpore, da bi
spodbujale okoljsko in družbeno 
trajnosten razvoj in dvignile raven 
udeležbe na trgu dela, zlasti med 
nizkokvalificiranimi delavci. Z ukrepi za 
spodbujanje koncepta KAKOVOSTNEGA 
DELA, enakosti spolov in enakega plačila 
za enako ali enakovredno delo ter 
vključevanjem mladih, invalidov, 
priseljencev in drugih ranljivih skupin na 
trg dela bi morale povečati udeležbo 
delovne sile na trgu dela. Zato je nujno 
evropsko jamstvo za mlade, ki bo vsakemu 
mlademu v EU, takoj ko se sooči z 
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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.

brezposelnostjo, zagotovilo pravico do 
primernega dobro plačanega delovnega 
mesta v skladu z njegovimi kvalifikacijami 
ter znanji in spretnostmi, vajeništva, 
dodatnega usposabljanja ali kombinacije 
dela in usposabljanja. 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 
zmanjševanju delovnega časa brez izgube 
dohodka in s tem 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 
politike za usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja krepiti varnost v 
prehodnih obdobjih na podlagi dobre 
varnosti zaposlitve, in sicer z izboljšanjem 
socialnih pravic in socialnega varstva, da 
bi preprečili ogrožanje prihodka ter 
zagotovili ohranitev in pridobitev 
pokojninskih pravic ter kritje 
zdravstvenega varstva v obdobju prehoda 
iz ene službe v drugo in med dopustom 
(na primer zaradi skrbi za odvisne osebe 
ter dodatnega usposabljanja in 
izobraževanja, med neplačanim dopustom 
itd.). Države članice bi morale spodbujati 
usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja tudi z jasnim zmanjšanjem 
povprečnega tedenskega delovnega časa 
ter zakonsko določenega maksimalnega 
števila delovnih ur na teden in strogo 
omejitvijo nadur. Poleg tega bi morale 
odstraniti ovire za vstop na trg dela za 
novince, podpirati samozaposlovanje in 
ustvarjanje delovnih mest, vključno s 
področji „zelenih delovnih mest“ in visoko 
cenjenih storitev, zlasti socialnih storitev, 
ter spodbujati družbene inovacije. Dostop 
mladih in novincev do trga dela bi bilo 
treba spodbujati z učinkovito omejitvijo 
poklicnega življenja.
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Predlog spremembe 188
Evelyn Regner

Predlog sklepa
Priloga – 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 
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.

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 
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 in visoko kakovostnih 
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. Države 
članice bi morale sprejeti ukrepe, s 
katerimi bi spodbujale sodelovanje očetov 
pri varstvu otrok. 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. Sestavljati 
bi bilo treba redna poročila o 
dohodkovnem položaju žensk in moških.

Or. de



PE442.935v02-00 114/206 AM\820832SL.doc

SL

Predlog spremembe 189
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog sklepa
Priloga – 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 
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.

Da bi se povečala konkurenčnost in 
dvignila raven udeležbe na trgu dela, 
zlasti med nizkokvalificiranimi delavci, bi 
morale države članice v skladu s smernico 
2 ekonomskih politik pregledati svoje 
davčne sisteme, zmanjšati obdavčitev dela 
in se na demografske izzive odzvati z 
izvajanjem ciljnih politik, s katerimi bi 
odločno podprle družbeno reprodukcijo in 
vključevanje priseljencev v trg dela in 
tako povečale raven zaposlenosti ter 
zagotovile sredstva, potrebna za ustrezne 
in trajnostne sisteme socialne varnosti in 
dostopne, visoko kakovostne javne 
storitve. Z ukrepi za spodbujanje aktivnega 
staranja, enakosti spolov in enakega plačila 
ter vključevanjem mladih, invalidov, 
zakonitih priseljencev in drugih ranljivih 
skupin na 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.

Or. it
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Predlog spremembe 190
Alejandro Cercas

Predlog sklepa
Priloga – 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 
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.

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 
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 še bolj spodbuditi 
individualne in skupinske oblike 
samozaposlovanja v podjetjih socialne 
ekonomije. Tovrstna podjetja bi bilo treba 
podpreti kot pomemben vir novih delovnih 
mest, saj so manj odvisna od poslovnega 
cikla in pogosto zagotavljajo družbeno 
koristne storitve, v katerih je potrebne 
veliko delovne sile.

Or. es
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Predlog spremembe 191
Pascale Gruny

Predlog sklepa
Priloga – 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 
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.

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 
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. Prav tako bi bilo treba 
posebno pozornost nameniti delu na 
daljavo ter države članice spodbujati k 
izvajanju socialnih in davčnih ukrepov, ki 
bi omogočili razvoj tovrstne dejavnosti.
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.

Or. fr
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Predlog spremembe 192
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog sklepa
Priloga – 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 
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.

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 enakosti spolov in enakega 
plačila ter vključevanjem mladih, 
invalidov, zakonitih priseljencev in drugih 
ranljivih skupin na trg dela, z novimi 
tehnologijami pa tudi skupin, ki so zelo 
oddaljene od gospodarskih središč, 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, 
socialnimi prispevki 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 ter pri tem odpraviti 
neenako obravnavanje, podpirati 
samozaposlovanje in ustvarjanje delovnih 
mest, vključno s področji „zelenih delovnih 
mest“ in storitvami varstva in oskrbe, ter 
spodbujati družbene inovacije.

Or. el
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Predlog spremembe 193
Tadeusz Cymański

Predlog sklepa
Priloga – 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 
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.

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 
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 ter storitve varstva in oskrbe, pa tudi
spodbujati družbene inovacije.

Or. pl
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Ria Oomen-Ruijten

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 3
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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 
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.

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 
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 višjih vodstvenih 
položajih ter 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.

Or. nl

Predlog spremembe 195
Olle Ludvigsson

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s smernico 2 ekonomskih politik 
bi morale države članice pregledati svoje 

V skladu s smernico 2 ekonomskih politik 
bi morale države članice pregledati svoje 
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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 
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.

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 
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. Države 
članice bi morale pri krepitvi delovanja in 
učinkovitosti trga dela aktivno vključiti 
socialne partnerje v oblikovanje 
nacionalne politike ter dosledno 
upoštevati njihovo pravico v skladu z 
nacionalnimi predpisi in postopki do 
sklepanja in izvrševanja kolektivnih 
pogodb. 

Or. en

Predlog spremembe 196
Elizabeth Lynne

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 3
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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 
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.

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, nediskriminacije in enakega 
plačila ter vključevanjem mladih, starejših,
invalidov, zakonitih priseljencev in drugih 
ranljivih skupin na 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, priznavati in podpirati 
samozaposlovanje ter samostojne 
podjetnike in ustvarjanje delovnih mest, 
vključno s področji „zelenih delovnih 
mest“ in storitvami varstva in oskrbe, ter 
spodbujati družbene inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 197
Rovana Plumb

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s smernico 2 ekonomskih politik 
bi morale države članice pregledati svoje 

V skladu s smernico 2 ekonomskih politik 
bi morale države članice pregledati svoje 
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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 
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.

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, žensk nad 
45. letom, etničnih manjšin, tudi Romov, 
invalidov, zakonitih priseljencev in drugih 
ranljivih skupin na 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.

Or. en

Predlog spremembe 198
Marian Harkin

Predlog sklepa
Priloga – 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 

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 
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nizkokvalificiranimi delavci. Z ukrepi za 
spodbujanje aktivnega staranja, enakosti 
spolov in enakega plačila ter 
vključevanjem mladih, invalidov, zakonitih 
priseljencev in drugih ranljivih skupin na 
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.

nizkokvalificiranimi delavci. Z ukrepi za 
spodbujanje aktivnega staranja, enakosti 
spolov in enakega plačila ter 
vključevanjem mladih, invalidov, 
skrbnikov, zakonitih priseljencev in drugih 
ranljivih skupin na 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.

Or. en

Predlog spremembe 199
Csaba Őry

Predlog sklepa
Priloga – 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 trg dela bi morale povečati

Pri tem je treba v celoti uporabiti sredstva 
Evropskega socialnega sklada, da se 
poveča zaposljivost in kakovost delovnih 
mest, skupaj z ukrepi za razvoj osebnega 
znanja in spretnosti, ter da se izpolnijo 
zahteve po kakovosti v delovnih mestih 
ključnega pomena. Za spodbujanje 
poklicne mobilnosti je pomembno, da
države članice z zagotavljanjem ustreznih 
spodbud povečajo odprtost ljudi za 
mobilnost.
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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.

Or. en

Predlog spremembe 200
Kinga Göncz

Predlog sklepa
Priloga – 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 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 

V zvezi s tem je treba v celoti uporabiti 
sredstva Evropskega socialnega sklada, da 
se poveča zaposljivost in prilagodljivost 
delovne sile. Za spodbujanje poklicne 
mobilnosti je pomembno, da države 
članice z zagotavljanjem spodbud 
povečajo odprtost ljudi za mobilnost.
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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.

Or. en

Predlog spremembe 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale aktivne politike 
trga dela ponovno osredotočiti na 
usposabljanje/prekvalificiranje in 
neposredne ponudbe dela ter hkrati 
pregledati davčne sisteme in sisteme 
socialne pomoči ter zmožnost javnih služb 
zagotoviti potrebno podporo in pobude za 
ustvarjanje delovnih mest, obenem pa tudi 
zagotavljati finančno vzdržnost, da bi 
dosegle polno zaposlitev in se soočile s 
težavami nekvalificiranih delavcev na 
težkem trgu dela. Zagotoviti morajo, da 
bodo spremembe davčnega sistema in 
sistema socialne pomoči naklonjene 
podjetjem in pogodbam o zaposlitvi, ki so 
za nedoločen čas in ki zagotavljajo plače v 
skladu s kolektivnimi pogodbami, obenem 
pa tudi finančno vzdržnost.

Or. en
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Predlog spremembe 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izboljšati je treba izvajanje zakonodaje 
EU o nediskriminaciji ter usklajevanju 
poklicnega življenja z zasebnim ter 
obveščanje delavcev in posvetovanje z 
njimi, pa tudi izvajanje evropskih svetov 
delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Priloga – smernica 7 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice spodbujajo evropski 
mikrofinančni instrument kot zgled 
združitve gospodarskih in socialnih 
ukrepov, da bi okrepile gospodarsko rast 
in rast zaposlovanja.
Nacionalne in evropske mikrofinančne 
instrumente morajo spremljati posebni 
programi za usposabljanje in mentorstvo 
ter sistemi socialnega varstva, ki 
zagotavljajo minimalni dohodek v prvem 
letu po ustanovitvi podjetja, da bi bilo 
podjetništvo realna možnost. 

Or. en

Predlog spremembe 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 3 d (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale tudi spodbujati 
in vlagati v socialne storitve splošnega 
interesa, kot so storitve na področju 
zaposlovanja ter zdravstvene in 
stanovanjske storitve, ki jih je treba 
ustrezno financirati.

Or. en

Predlog spremembe 206
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 4

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 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,
nizkokvalificiranih delavcev in invalidov 
na trgu dela ter boljšim vključevanjem 
zakonitih priseljencev.

Or. el

Predlog spremembe 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 4

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 

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 naraščajočo 
udeležbo (do 90 %) mladih, starejših 
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nizkokvalificiranih delavcev na trgu dela 
ter boljšim vključevanjem zakonitih 
priseljencev.

delavcev in nizkokvalificiranih delavcev na 
trgu dela ter boljšim vključevanjem 
zakonitih priseljencev.

Or. pl

Predlog spremembe 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 4

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 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, zlasti starejših 
žensk, in nizkokvalificiranih delavcev na 
trgu dela ter boljšim vključevanjem 
priseljencev.

Or. de

Predlog spremembe 209
Ria Oomen-Ruijten

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 4

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 cilj politik EU za trg dela, 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.

Or. nl
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Predlog spremembe 210
Olle Ludvigsson

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 4

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 cilj EU, na podlagi katerega bodo 
države članice določile svoje nacionalne 
cilje, je do leta 2020 povečati stopnje
zaposlenosti žensk in moških 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.

Or. en

Predlog spremembe 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 4 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Stopnjo zaposlenosti žensk bi bilo treba 
povišati na 75 %, kar vključuje vsaj 50 % 
dela, ki zagotavlja ekonomsko 
neodvisnost.

Or. en

Predlog spremembe 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 4 – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Stopnjo zaposlenosti oseb med 55. in 64. 
letom bi bilo treba zvišati na 60 %.
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Predlog spremembe 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 4 – pododstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Stopnja brezposelnosti mladih ne bi 
smela presegati splošne stopnje 
brezposelnosti, do leta 2015 pa bi jo bilo 
treba zmanjšati na 10 %. 

Or. en

Predlog spremembe 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 4 – pododstavek 4 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– V vseh državah članicah bi bilo treba 
ustanoviti jamstvo za mlade, ki bi vsem 
mladim do 25. leta po največ štirih 
mesecih brezposelnosti zagotovilo delovno 
mesto, možnost izobraževanja ali 
nadaljnjega usposabljanja.

Or. en

Predlog spremembe 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 8: razvijanje usposobljene 
delovne sile, ki ustreza potrebam trga 
dela, ter spodbujanje kakovostnih 

Smernica 8: izboljšanje stopnje izobrazbe 
in usposobljenosti delavcev ter 
spodbujanje vseživljenjskega učenja
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delovnih mest in vseživljenjskega učenja

Or. de

Predlog spremembe 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 8: razvijanje usposobljene 
delovne sile, ki ustreza potrebam trga 
dela, ter spodbujanje kakovostnih delovnih 
mest in vseživljenjskega učenja

Smernica 8: razvijanje usposobljene 
delovne sile, krepitev dostojnega dela ter 
kakovostnih delovnih mest in 
vseživljenjskega učenja

Or. en

Predlog spremembe 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 8: razvijanje usposobljene 
delovne sile, ki ustreza potrebam trga 
dela, ter spodbujanje kakovostnih delovnih 
mest in vseživljenjskega učenja

Smernica 8: spodbujanje kakovostnih 
delovnih mest in razvijanje usposobljene 
delovne sile

Or. en

Predlog spremembe 218
Csaba Őry

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice si bodo zastavile 
nacionalne cilje, da do leta 2020 
zmanjšajo stopnjo osipa pod 10 %, 
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obenem pa povečajo delež prebivalstva 
med 30. in 34. letom, ki je končalo 
terciarno ali enakovredno izobraževanje, 
vsaj na 40 %.

Or. en

Predlog spremembe 219
Pascale Gruny

Predlog sklepa
Priloga – 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, omehčati 
pravila, tako da bi bili državljani držav 
članic upravičeni do storitev zavarovanja 
za primer brezposelnosti v drugi državi 
članici, spodbujati ustanavljanje podjetij, 
tudi za delavce, s poenostavitvijo upravnih 
postopkov in z ugodnimi davki ali 
socialnimi prispevki na začetku delovanja, 
spodbujati zaposlovanje upokojencev, pa 
tudi pridobivanje transverzalnih kompetenc 
in ustvarjalnost, ter svoja prizadevanja 
usmeriti predvsem na podpiranje 
nizkokvalificiranih delavcev in povečanje 
zaposljivosti starejših delavcev, po potrebi 
z dajanjem pomoči podjetjem ali z 
davčnimi ali socialnimi spodbudami,
obenem pa spodbujati usposabljanje, 



AM\820832SL.doc 133/206 PE442.935v02-00

SL

znanje in spretnosti ter izkušnje 
visokokvalificiranih delavcev, vključno z 
raziskovalci.

Or. fr

Predlog spremembe 220
Silvia Costa

Predlog sklepa
Priloga – 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 sicer tako, da se vključijo vsi 
skupnostni, nacionalni, regionalni, javni 
in zasebni viri ter da se s selektivnimi 
politikami določi sektorje in subjekte, v 
katere bi bili usmerjeni ukrepi. Socialni 
partnerji bi morali dati na voljo potrebne 
vire, obenem pa bi si morali prizadevati za 
določitev inovativnih oblik združevanja 
dela in usposabljanja, pri čemer bi morali 
zlasti paziti na enakost med spoloma in 
usklajenost poklicnega, zasebnega in 
družinskega življenja. Predvideti je treba 
tudi šole druge priložnosti, ki bi vsakemu 
odraslemu omogočale, da nadgradi svojo 
raven izobrazbe, pa tudi z usmerjeno 
migracijo in politikami vključevanja. 
Države članice bi morale na podlagi 
evropskega kvalifikacijskega okvirja, ki ga 
mora Komisija sprejeti dokončno in brez 
nadaljnjih odstopanj, 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 
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na podpiranje nizkokvalificiranih delavcev 
in povečanje zaposljivosti starejših 
delavcev, obenem pa spodbujati 
usposabljanje, znanje in spretnosti ter 
izkušnje visokokvalificiranih delavcev, 
vključno z raziskovalci.

Or. it

Predlog spremembe 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Priloga – 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 
obsežno ponudbo znanja in spretnosti, da 
bi delavci pod pogoji stalnih procesov 
prestrukturiranja in sprememb v vseh treh 
sektorjih trga dela našli trajno zaposlitev 
za poln delovni čas, s katero bi se lahko 
preživljali ter bili vključeni v družbo in 
kulturno življenje. 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 
kadar koli nadgradi svojo raven izobrazbe, 
pa tudi z usmerjeno migracijo in politikami 
vključevanja. Države članice morajo
razviti sisteme za priznavanje pridobljenih 
znanj, odstraniti ovire za poklicno in 
geografsko mobilnost delavcev, spodbujati 
pridobivanje transverzalnih kompetenc in 
ustvarjalnost, svoja prizadevanja usmeriti 
predvsem na podpiranje nizkokvalificiranih 
delavcev in boj proti diskriminaciji pri 
dostopu do izobraževanja in 
usposabljanja, obenem pa spodbujati 
usposabljanje, znanje in spretnosti ter 
izkušnje kvalificiranih delavcev, vključno 
z raziskovalci.

Or. de
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Predlog spremembe 222
Elisabeth Schroedter

Predlog sklepa
Priloga – 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. Za nujni prehod k bolj 
trajnostnemu gospodarstvu bo potrebno 
nenehno razvijanje znanj in spretnosti. 
Zato morajo države članice prilagoditi 
svoje sisteme usposabljanja, če želijo 
zagotoviti, da bo delovna sila svoje znanje 
in spretnosti lahko prilagajala potrebam 
trga dela v trajnostnem gospodarstvu, ki 
temelji na konceptih usposabljanja glede 
na znanje. 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.

Or. en
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Predlog spremembe 223
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog sklepa
Priloga – 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 z ustreznim usklajevanjem 
med izobraževalnim sistemom in trgom 
dela 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, ki so izgubili službo, obenem pa 
spodbujati usposabljanje, znanje in 
spretnosti ter izkušnje visokokvalificiranih 
delavcev, vključno z raziskovalci.

Or. el

Predlog spremembe 224
Ria Oomen-Ruijten

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati 
produktivnost in zaposljivost s ponudbo 

Države članice bi morale spodbujati 
produktivnost in zaposljivost s ponudbo 
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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.

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, pri čemer 
bi bila upoštevana mobilnost uveljavljenih 
socialnih pravic, 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. Za spodbujanje 
mobilnosti na trgih dela v Evropi so 
zaželena standardna pravila o 
kvalifikacijah in kompetencah.

Or. nl

Predlog spremembe 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Države članice bi morale spodbujati 
produktivnost in zaposljivost s ponudbo 
ustreznega znanja in spretnosti, da bi 
zadostile sedanjim in prihodnjim potrebam 
na trgu dela, in z omogočanjem osebam, 
da bodo v vseh obdobjih svojega življenja 
bolj in bolje izobražene in usposobljene, 
saj je to pogoj za učinkovito in trajnostno 
rast. Kakovostno začetno izobraževanje in 
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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.

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.

Or. it

Predlog spremembe 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Predlog sklepa
Priloga – 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 

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. Države 
članice bi morale mladim med 25. in 
35. letom ponuditi „drugo možnost“, kar 
zadeva tudi obvezno ponudbo 
izobraževanja in poklicnega 
usposabljanja. Poleg tega je treba dati 
vsakemu odraslemu možnost, da nadgradi 
svojo raven izobrazbe z usmerjeno 
migracijo in politikami vključevanja. 
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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 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.

Or. en

Predlog spremembe 227
Marian Harkin

Predlog sklepa
Priloga – 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 

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 in mladih delavcev, 
obenem pa spodbujati usposabljanje, 
znanje in spretnosti ter izkušnje 
visokokvalificiranih delavcev, vključno z 
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delavcev, vključno z raziskovalci. raziskovalci.

Or. en

Predlog spremembe 228
Csaba Őry

Predlog sklepa
Priloga – 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.

Zagotavljanje visokokakovostnega 
začetnega šolskega izobraževanja in 
privlačnega poklicnega usposabljanja v 
skladu z zahtevami industrije in 
prihodnjimi potrebami na trgu dela so 
pomembna prednostna naloga za države 
članice. Te je treba dopolniti s šolami 
druge priložnosti in z učinkovitimi 
spodbudami za vseživljenjsko učenje, pri 
čemer se poziva socialne partnerje, naj 
omogočijo čas in tudi finančno podprejo 
poklicno usposabljanje. Države članice bi 
morale zlasti zmanjšati stopnjo osipa na 
manj kot 10 % in dopolniti politike 
priseljevanja in vključevanja z 
zmogljivostmi za učenje jezikov in 
socialnih študij. Razviti bi morale tudi 
sisteme za priznavanje pridobljenih znanj 
in spretnosti ter kompetenc.

Or. en

Predlog spremembe 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Geografska in čezmejna mobilnost, ki jo 
delodajalci želijo, ne sme privesti do 
poslabšanja delovnih razmer ter znižanja 
pokojnin in podpore za brezposelne. 
Geografska mobilnost ne sme nikoli 
privesti do znižanja socialnega standarda.

Or. en

Predlog spremembe 230
Rovana Plumb

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujati bi bilo treba učinkovite 
strategije za vse dostopnega 
vseživljenjskega učenja v šolah, podjetjih 
in javnih organih, vključno z ustreznimi 
spodbudami in mehanizmi delitve 
stroškov, da bi se izboljšalo sodelovanje 
pri stalnem usposabljanju in 
usposabljanju na delovnem mestu v vseh 
življenjskih obdobjih, zlasti za nizko 
kvalificirane in starejše delavce.
Države članice bi morale izdelati karierne 
načrte, da bi iskalcem zaposlitve 
zagotovile usposabljanja. 
Zagotoviti je treba pravičen prehod na 
zelena delovna mesta, da bi bil prehod na 
zelene sektorje s prekvalifikacijo delavcev 
nemoten, s podporo na nacionalni in 
regionalni ravni.
Treba bi bilo uporabiti vse človeške vire, 
spretnosti in znanje ter ženskam pri 
stalnem usposabljanju in vseživljenskem 
učenju zagotoviti enake možnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 231
Rovana Plumb

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

poziva Komisijo, naj v ogrodje za 
vseživljenjsko učenje vključi še deveto 
ključno kompetenco na področju okolja, 
podnebnih sprememb in trajnostnega 
razvoja, ki je v družbi znanja bistvenega 
pomena.

Or. en

Predlog spremembe 232
Evelyn Regner

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Države članice bi morale v sodelovanju s 
socialnimi partnerji in podjetji izboljšati 
dostop do izobraževanja, 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, 
pri tem pa preprečevati segmentacijo po 
spolu pri dostopu do kakovostnih 
poklicnih in izobraževalnih možnosti. 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 
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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.

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. Da se zagotovi 
uravnotežena politika trga dela, bi bilo 
treba ustvariti predvsem dostojna delovna 
mesta s pravičnim dohodkom in visoko 
ravnijo varovanja zdravja. 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.

Or. de

Predlog spremembe 233
Csaba Őry

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Države članice bi morale v sodelovanju s 
socialnimi partnerji in podjetji izboljšati 
dostop do usposabljanja, okrepiti storitve 
izobraževanja in poklicnega usmerjanja ter 
zagotavljati sistematične informacije o 
novih delovnih mestih in priložnostih, 
spodbujati podjetništvo ter bolje predvideti 
zahteve glede kakovosti. Razvoj človeških 
virov, višjih kvalifikacij in usposabljanja 
je treba financirati s skupnimi finančnimi 
prispevki posameznikov, delodajalcev in 
vlad. Dostop do visokokakovostnega 
splošnega in poklicnega usposabljanja ter 
ponovna vključitev v izobraževalni sistem 
tistih, ki so prezgodaj prekinili 
izobraževanje, morata biti vedno 
omogočena vsakomur.
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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 usmeriti naložbe 
v izobraževalni sistem, da bi se med 
aktivnim prebivalstvom zvišala stopnja 
znanja in spretnosti, pri čemer bi morale 
upoštevati tudi učenje v priložnostnih in 
neformalnih okvirih. Pri tem bi morale 
biti reforme o zaposljivosti z 
usposabljanjem ali znanjem na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij osredotočene zlasti na 
zagotavljanje pridobivanja bistvenega 
znanja in spretnosti, ki ga potrebuje vsaka 
zaposlena oseba za uspeh v gospodarstvu, 
ki temelji na znanju. Sprejeti bi bilo treba 
ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da bi 
mobilnost mladih in učiteljev na področju 
izobraževanja postala pravilo. Države 
članice bi morale izboljšati odprtost ter 
poudariti pomen splošnih in poklicnih 
izobraževalnih sistemov, zlasti z 
izvajanjem nacionalnih okvirov 
kvalifikacij, ki omogočajo prilagodljive 
učne poti, in z razvojem partnerstva med 
splošnimi in poklicnimi izobraževalnimi 
ustanovami ter delom, da bi se bistveno 
povečalo razmerje med visokošolsko in 
poklicno stopnjo.

Or. en
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Predlog spremembe 234
Pascale Gruny

Predlog sklepa
Priloga – 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, po potrebi z davčnimi ali 
socialnimi spodbudami, ali jim omogočile 
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, 
vključno s pripravništvom, ter se hitro 
odzvati, če bi mladi postali brezposelni, 
zlasti z individualnim spremljanjem. 
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. Zato bi morale 
sprejeti ukrepe za objavo informacij o 
namenu teh sredstev in pogojih njihove 
uporabe.

Or. fr
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Predlog spremembe 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Predlog sklepa
Priloga – 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.

Razviti je treba modele delitve 
odgovornosti med državami, delodajalci in 
zaposlenimi za stalno razvijanje znanja in 
spretnosti. 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. Ustvarjanje pogojev za 
vključevanje žensk in deklet na področja, 
kje so ženske izrazito nezadostno 
zastopane, in boj proti stereotipom, ki še 
vedno prevladujejo v teh poklicih, sta 
bistvena za enakost spolov in ponudbo na 
trgu dela. 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. Nacionalni proračuni in proračun 
EU, vključno z Evropskim socialnim 
skladom in Evropskim skladom za 
prilagoditev globalizaciji, bi morali biti 
usklajeni in usmerjeni k pripravi delovne 
sile za trajnostno gospodarstvo. 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 



AM\820832SL.doc 147/206 PE442.935v02-00

SL

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.

Or. en

Predlog spremembe 236
Kinga Göncz

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Države članice bi morale v sodelovanju s 
socialnimi partnerji in civilno družbo
izboljšati dostop do usposabljanja, tudi 
poklicnega, okrepiti storitve izobraževanja 
in poklicnega usmerjanja ter zagotavljati 
sistematične informacije o novih delovnih 
mestih in priložnostih, spodbujati
podjetništvo ter bolje predvideti zahteve 
glede kakovosti. Razvoj človeških virov, 
višjih kvalifikacij in usposabljanja je treba 
financirati s skupnimi finančnimi 
prispevki posameznikov, delodajalcev in 
vlad. Dostop do visokokakovostnega 
splošnega in poklicnega usposabljanja ter 
ponovna vključitev v izobraževalni sistem 
tistih, ki so prezgodaj prekinili 
izobraževanje, morata biti vedno 
omogočena vsakomur. Države članice bi 
morale usmeriti naložbe v izobraževalni 
sistem in izboljšati njihovo učinkovitost, 
da bi se med aktivnim prebivalstvom 
zvišala stopnja znanja in spretnosti. Pri 
tem bi morale biti reforme o zaposljivosti z 
usposabljanjem ali znanjem na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij osredotočene zlasti na 
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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.

zagotavljanje pridobivanja bistvenega 
znanja in spretnosti, ki ga potrebuje vsaka 
zaposlena oseba za uspeh v gospodarstvu, 
ki temelji na znanju. Sprejeti bi bilo treba 
ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da bi 
mobilnost mladih in učiteljev na področju 
izobraževanja postala pravilo. Države 
članice bi morale izboljšati odprtost ter 
poudariti pomen splošnih in poklicnih 
izobraževalnih sistemov, zlasti z uvedbo 
nacionalnih okvirov kvalifikacij, ki 
omogočajo prilagodljivo izobraževanje, in 
z razvojem partnerstva med splošnimi in 
poklicnimi izobraževalnimi ustanovami 
ter delom, da bi se bistveno povečalo 
razmerje med visokošolsko in poklicno 
stopnjo.

Or. en

Predlog spremembe 237
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog sklepa
Priloga – 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 

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, spodbujati 
naložbe v inovacije, ki bi lahko ustvarile 
delovna mesta v raziskovalni in razvojni 
fazi, 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 
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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.

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 
kakovostnim pripravništvom z 
zagotovljenimi socialnimi prispevki, 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.

Or. el

Predlog spremembe 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Države članice bi morale v sodelovanju s 
socialnimi partnerji in podjetji izboljšati 
dostop do izobraževanja, okrepiti storitve 
izobraževanja in poklicnega usmerjanja ter 
zagotavljati sistematične informacije o 
novih delovnih mestih in priložnostih ter 
ustrezne ukrepe podpore zanje, 
pospeševati sodelovanje podjetij pri 
izobraževanju in usposabljanju ter bolje 
predvideti potrebe po znanju in spretnostih. 
S skupnimi finančnimi prispevki vlad in 
delodajalcev bi bilo treba spodbujati 
vlaganje v kadrovsko načrtovanje in 
razvoj, dodatno izobraževanje in 
sodelovanje v shemah vseživljenjskega 
učenja. Da bi podprle mlade, zlasti tiste, ki 
niso zaposleni, ne obiskujejo 
izobraževalnih ustanov in se ne 
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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.

usposabljajo, bi morale države članice v 
sodelovanju s socialnimi partnerji 
vzpostaviti sheme, s katerimi bi mladim z 
diplomo ali brez nje 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 politik dodatnega 
izobraževanja in predvidevanja bi moralo 
prispevati k določitvi področij, na katerih 
je potrebno izboljšanje, ter povečati 
usmerjenost izobraževalnih sistemov in 
sistemov usposabljanja v obetavna 
področja dela. Za podpiranje teh ciljev bi 
morale države članice v celoti sprostiti 
sredstva iz skladov EU.

Or. de

Predlog spremembe 239
Ria Oomen-Ruijten

Predlog sklepa
Priloga – 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 

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. 
Spodbujanje stikov med izobraževalnimi 
ustanovami in podjetji bi moralo 
zagotoviti boljšo usklajenost med 
izvajanjem izobraževanja in zahtevami 
trga dela. 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 
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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.

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 
plačanim 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.

Or. nl

Predlog spremembe 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog sklepa
Priloga – 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 

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 
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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.

vzpostaviti sheme, s katerimi bi mladim, ki 
so nedavno diplomirali, pomagale najti 
prvo zaposlitev ali jim omogočile nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje, vključno s 
pripravništvom, ki bi bili usmerjeni k 
pridobivanju poklicnih veščin in bi nudili 
priložnosti za zaposlitev, 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.

Or. pl

Predlog spremembe 241
Elizabeth Lynne

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Države članice bi morale v sodelovanju s 
socialnimi partnerji, podjetji in vsemi 
interesnimi skupinami 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, starejše in 
zlasti tiste, ki niso zaposleni, ne obiskujejo 
izobraževalnih ustanov in se ne 
usposabljajo, bi morale države članice, po 
potrebi v sodelovanju s socialnimi 
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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.

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
in nepoklicnim usposabljanjem za vse 
starosti, 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.

Or. en

Predlog spremembe 242
Marian Harkin

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Države članice bi morale v sodelovanju s 
socialnimi 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 in razvoj malih in 
srednjih podjetij 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 
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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.

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.

Or. en

Predlog spremembe 243
Jutta Steinruck

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale več vlagati v 
prometno, energetsko, telekomunikacijsko 
in informacijskotehnološko infrastrukturo 
ter v celoti izkoristiti evropske strukturne 
sklade, katerih pravila bi morala postati 
pregledna, postopki pa poenostavljeni, kar 
bi spodbujalo udeležbo morebitnih 
upravičencev v programih, ki jih 
financira EU. V ta namen bi morale 
države članice vzpostaviti v skladu s 
celostnim pristopom sinergijo med svojimi 
kohezijskimi in drugimi obstoječimi 
sektorskimi politikami, saj kohezija daje 
moč, odpira neizkoriščene zmogljivosti, 
zmanjšuje strukturne razlike med 
državami in regijami, spodbuja rast in 
izboljšuje konkurenčnost regij EU v 
globaliziranem svetu, uravnoveša učinke 
svetovne gospodarske krize in ustvarja v 
Uniji socialni kapital.
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Or. de

Predlog spremembe 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi pedagoški poklici, od vzgojiteljev v 
vrtcih dalje, morajo biti bolje priznani z 
dostojnimi delovnimi pogoji, stalnim 
nadaljnjim usposabljanjem in izvajanjem 
spolne kvote.

Or. en

Predlog spremembe 245
Rovana Plumb

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale z raziskovalnimi 
štipendijami in mednarodno mobilnostjo v 
okviru programov, ki bi bili financirani iz 
Evropskega socialnega sklada, spodbujati 
dejavnosti mladih na področju 
znanstvenega raziskovanja.

Or. en

Predlog spremembe 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale pri 
spoprijemanju z negotovim delom in 
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delom slabše kakovosti, nezdravo 
konkurenco in izogibanjem davkom v EU 
oblikovati vseevropski pristop, da bi 
zagotovile kakovostno delo, izboljšale 
delovne pogoje najbolj ranljivim ter se 
borile proti socialnemu dampingu. V 
tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji 
bi morale tudi pospešiti izvajanje, 
spremljanje, nadzor in sankcije ter 
ustvarjanje trajnih delovnih mest in 
strategijo za trajna zelena delovna mesta.

Or. en

Predlog spremembe 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v sodelovanju s 
socialnimi partnerji in civilno družbo 
podpreti mlade, zlasti tiste, ki niso 
zaposleni, ne obiskujejo izobraževalnih 
ustanov in se ne usposabljajo, tako da bi 
vzpostavile 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 
odzvale, če bi mladi postali brezposelni.

Or. en

Predlog spremembe 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Redno spremljanje rezultatov dodatnega 
izobraževanja in politike predvidevanja bi 
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morali prispevati k določitvi področij, ki 
jih je treba izboljšati, 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.

Or. en

Predlog spremembe 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skladno z evropskimi sporazumi bi bilo 
treba spodbujati učinkovite strategije 
vsem dostopnega vseživljenjskega učenja 
v šolah, podjetjih, javnih organih in 
gospodinjstvih, vključno z ustreznimi 
spodbudami in mehanizmi delitve 
stroškov, da bi izboljšali udeležbo pri 
stalnem usposabljanju na delovnem mestu 
v vseh življenjskih obdobjih, zlasti za 
nizko kvalificirane in starejše delavce. 
Boljše sodelovanje med izobraževanjem, 
usposabljanjem in vseživljenjskim 
učenjem nujno temelji na večji odvisnosti 
od inovacij in enakih možnosti ter mora 
biti financirano z najmanj 7 % BDP.
Izobraževanje in usposabljanje bi morala 
ljudem omogočiti pridobitev kvalifikacij in 
znanj, ki bi jim zagotavljali dolgoročno 
perspektivno na trgu dela.
Pri odzivanju na nove poklicne potrebe, 
ključne kompetence in prihodnje zahteve 
po znanjih in spretnostih bi bilo treba 
izboljšati predvidevanje in preglednost 
kvalifikacij, njihovo učinkovito in 
čezmejno priznavanje ter potrjevanje 
neformalnega in priložnostnega učenja. 
Treba bi bilo uporabiti vse človeške vire, 
spretnosti in znanje ter ženskam pri 
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stalnem usposabljanju in vseživljenjskem 
učenju zagotoviti enake možnosti. Do 
leta 2014 naj bi bilo v vseživljenjskem 
učenju udeleženih dodatnih 15 % 
odraslih. Delodajalci bi morali v okviru 
vseživljenjskega učenja zagotavljati in 
podpirati nadaljnje usposabljanje ter 
spodbujati ustvarjanje delovnih mest 
glede na starost. S poklicnim 
izobraževanjem bi se v primeru zaprtja 
podjetja morale povečati zaposlitvene 
možnosti.
Pri tem bi moralo biti izobraževanje 
brezplačno.

Or. en

Predlog spremembe 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – odstavek 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi se morale zavezati, da 
bodo za zmanjšanje socialnega in 
ekonomska neravnovesja med regijami 
dopolnile in uskladile svoje nacionalne 
cilje.

Or. en

Predlog spremembe 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 8a: Ustvarjanje trajnih delovnih 
mest in strategija za trajna zelena delovna 
mesta
EU potrebuje strategijo za zelena delovna 
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mesta s poudarkom na znanjih ter 
spremembah na delovnem mestu in v 
družbi, da bi dosegla bolj pametno, 
trajnostno in vključujoče gospodarstvo.
Takšna strategija bi morala vključevati 
pametne naložbe za ustvarjanje novih 
zelenih delovnih mest, pobude za 
preoblikovanje obstoječih delovnih mest v 
zelena, naložbe v usposabljanje in 
vseživljenjsko učenje, s katerimi bi 
delavce podprli pri razvoju in jim 
omogočili prehod na novo delovno mesto, 
ko bi bilo to potrebno, okvirni sporazum o 
varnosti v prehodnih obdobjih, vključno s 
pravico do usposabljanja in zadostne 
socialne varnosti v obdobju prehoda na 
novo delovno mesto, sporazum med 
socialnimi partnerji o pravici do 
vseživljenjskega učenja in usposabljanja 
na delovnem mestu ter podporo 
prilagoditvi znanj in splošne organizacije 
delovnega mesta.
Države članice in EU bi morale pri 
ustvarjanju delovnih mest podpirati 
prehod podjetij in delavcev iz industrijskih 
panog, ki se ukinjajo, na delovna mesta v 
sektorjih, kjer se ustvarjajo nova trajna 
delovna mesta, ustvariti podporno 
infrastrukturo za nova področja 
gospodarstva, ki omogočajo ustvarjanje 
trajnih delovnih mest, vlagati v 
usposabljanje, inovacije in raziskave, 
zlasti za mala in srednja podjetja, ki so 
glavna gonilna sila na trgu dela, okrepiti 
zaposlitvene možnosti v storitvah 
splošnega interesa in povezati cilj 
ustvarjanja delovnih mest s pozitivnimi 
vidiki aktivnega vključevanja, ter usmeriti 
javne naložbe v trajno kakovostno delo.

Or. en
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Predlog spremembe 252
Csaba Őry

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 8a: Krepitev politike socialne in 
ekonomske kohezije za podporo 
zaposlovanja
Države članice se zavezujejo, da bodo 
svoje nacionalne cilje pripravile, 
dopolnile, uskladile in prilagodile v svoji 
državi in med seboj na takšen način, da 
bodo zmanjšale neravnovesja v 
gospodarskem razvoju med regijami.
Države članice se zavedajo, da kohezijska 
politika predstavlja učinkovit in podporen, 
vendar ne podrejen instrument za 
smernice, tako da upošteva regionalne 
posebnosti, podpira regije pri 
premagovanju njihovih družbeno-
ekonomskih težav in zmanjšuje razlike. 
Celosten pristop, vodenje na več ravneh in 
načela partnerstva bi morali biti temelji 
upravljanja in posredovalci strategije, pri 
čemer bi morali regionalna in lokalna 
raven imeti glavno vlogo kot sredstvo za 
doseganje številnih ekonomskih in 
socialnih akterjev, ki obstajajo in 
proizvajajo v Uniji, zlasti mala in srednja 
podjetja. 
Zato kohezijska politika ni zgolj vir 
stabilnih finančnih sredstev, temveč tudi 
močan instrument za gospodarski razvoj 
in s tem instrument zaposlovanja za vse 
regije v Uniji. 
Države članice bi morale več vlagati v 
prometno, energetsko in 
telekomunikacijsko infrastrukturo ter 
infrastrukturo informacijske tehnologije 
in v celoti izkoristiti evropske strukturne 
sklade. 
S poenostavitvijo sistemov dobave bi 
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morali spodbujati udeležbo potencialnih 
upravičenk v programih, pri katerih je 
Unija soustanoviteljica. 
Da bi to dosegle, morajo države članice 
vzpostaviti sinergijo med svojimi 
kohezijskimi politikami in drugimi 
obstoječimi sektorskimi politikami v 
skladu s celostnim pristopom, saj kohezija 
ne pomeni zgolj stroškov, temveč daje 
moč, črpa neizkoriščen potencial, 
zmanjšuje strukturne razlike med 
državami in regijami, povečuje rast in 
konkurenčnost regij Unije v 
globaliziranem svetu, uravnoveša vplive 
svetovne gospodarske krize ter ustvarja 
socialni kapital Unije.

Or. en

Predlog spremembe 253
Alejandro Cercas

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 8a: reforma in okrepitev 
kohezijske politike v podporo 
zaposlovanju 
Države članice se zavezujejo, da bodo 
pripravile, dopolnile, uskladile in 
prilagodile svoje nacionalne cilje v sklopu 
svoje države in med seboj na takšen način, 
da bodo zmanjšale neravnovesja med 
regijami glede gospodarskega razvoja.
Države članice se zavedajo, da je 
kohezijska politika učinkovit in 
podpirajoč, vendar ne podrejen 
instrument za smernice, saj upošteva 
regionalne posebnosti, podpira regije pri 
premagovanju družbenih in gospodarskih 
ter zmanjšuje razlike. Celosten pristop, 
vodenje na več ravneh in načela 
partnerstva bi morali biti temelj 
upravljanja in posredovalci strategije, pri 
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čemer morata imeti regionalna in lokalna 
raven osrednjo vlogo pri obveščanju 
številnih ekonomskih in socialnih 
akterjev, ki obstajajo in proizvajajo v 
Uniji, zlasti malih in srednjih podjetij. 
Zato kohezijska politika ni zgolj vir 
stabilnih finančnih sredstev, temveč tudi 
močan instrument za gospodarski razvoj 
in s tem instrument zaposlovanja za vse 
regije v Uniji. 
Države članice bi morale več vlagati v 
prometno, energetsko in 
telekomunikacijsko infrastrukturo ter 
infrastrukturo informacijske tehnologije 
in v celoti izkoristiti evropske strukturne 
sklade, katerih pravila in postopke je treba 
uskladiti, da bi poenostavili izvedbene 
sisteme in spodbujali udeležbo 
potencialnih upravičenk v programih, 
katerih soustanoviteljica je Unija. Da bi to 
dosegli, morajo države članice vzpostaviti 
sinergijo med svojimi kohezijskimi in 
drugimi obstoječimi sektorskimi 
politikami v skladu s celostnim pristopom, 
saj kohezija ne pomeni zgolj stroškov, 
temveč daje moč, črpa neizkoriščeni 
potencial, zmanjšuje strukturne razlike
med državami in regijami, povečuje rast 
in konkurenčnost regij Unije v 
globaliziranem svetu, uravnoveša vplive 
svetovne gospodarske krize in ustvarja 
socialni kapital Unije.

Or. es

Predlog spremembe 254
Kinga Göncz

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 8a: Reforma in krepitev 
kohezijske politike za podporo 
zaposlovanju
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Države članice se zavezujejo, da bodo 
svoje nacionalne cilje pripravile, 
dopolnile, uskladile in prilagodile v svoji 
državi in med seboj na takšen način, da 
bodo zmanjšale neravnovesja v 
gospodarskem razvoju med regijami.
Države članice se zavedajo, da kohezijska 
politika predstavlja učinkovit in podporen, 
vendar ne podrejen instrument za 
smernice, tako da upošteva regionalne 
posebnosti, podpira regije pri 
premagovanju njihovih družbeno-
ekonomskih težav in zmanjšuje razlike. 
Celosten pristop, vodenje na več ravneh in 
načela partnerstva bi morali biti temelji 
upravljanja in posredovalci strategije, pri 
čemer bi morali regionalna in lokalna 
raven imeti glavno vlogo kot sredstvo za 
doseganje številnih ekonomskih in 
socialnih akterjev, ki obstajajo in 
proizvajajo v Uniji, zlasti mala in srednja 
podjetja. Zato kohezijska politika ni zgolj 
vir stabilnih finančnih sredstev, temveč 
tudi močan instrument za gospodarski 
razvoj in s tem instrument zaposlovanja za 
vse regije v Uniji.
Države članice bi morale več vlagati v 
prometno, energetsko in 
telekomunikacijsko infrastrukturo ter 
infrastrukturo informacijske tehnologije 
in izboljšati svojo učinkovitost, pri čemer 
bi morale v celoti izkoristiti evropske 
strukturne sklade, katerih pravila in 
postopke bi bilo treba uskladiti, da bi 
poenostavili sisteme dobave in spodbujali 
udeležbo potencialnih upravičenk v 
programih, pri katerih je Unija 
soustanoviteljica. Da bi to dosegli, bi 
morale države članice vzpostaviti sinergijo 
in dopolnjevanje različnih razpoložljivih
finančnih instrumentov za uresničitev 
obsežnih ciljev strategije EU 2020 za 
pametno, vključujočo in zeleno rast ter 
učinkovitejšo podporo najmanj razvitih 
mikroregij in najranljivejših skupin, ki se 
spopadajo s kompleksnimi 
večdimenzionalnimi ovirami, saj kohezija 
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ne pomeni zgolj stroškov, temveč daje 
moč, črpa neizkoriščen potencial, 
zmanjšuje strukturne razlike med 
državami in regijami, povečuje rast in 
konkurenčnost regij Unije v 
globaliziranem svetu, uravnoveša vplive 
svetovne gospodarske krize in ustvarja 
socialni kapital Unije.

Or. en

Predlog spremembe 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Priloga – smernica 9 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 9: izboljšanje uspešnosti 
izobraževalnih sistemov in sistemov 
usposabljanja na vseh ravneh ter 
spodbujanje vključevanja v terciarno 
izobraževanje

Smernica 9: izboljšanje izobraževalnih 
sistemov in sistemov usposabljanja na vseh 
ravneh ter spodbujanje vključevanja v 
terciarno izobraževanje

Or. en

Predlog spremembe 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Priloga – 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 

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 sisteme splošnega in 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
zlasti da bi dvignile raven usposobljenosti 
delovne sile EU, s čimer bi ji omogočile, 
da se hitro odziva na spreminjajoči se svet 
dela. Ukrepi bi morali zajemati vsa 
področja (od vzgoje in izobraževanja v 
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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 
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.

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 se omogoči učna 
mobilnost mladih in učiteljev. Države 
članice bi morale izboljšati odprtost in 
namensko usmeritev izobraževalnih 
sistemov in sistemov usposabljanja, 
predvsem z izvajanjem nacionalnih 
okvirov kvalifikacij, ki omogočajo 
prehodnost v izobraževanju tudi pri višji 
starosti, 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. 
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. Ljudem, ki iz različnih 
razlogov ne morejo sodelovati v teh 
sistemih, je treba zagotoviti socialno 
varnost, ki presega preprečevanje 
revščine. Tistim, ki zaradi bolezni in/ali 
invalidnosti ne morejo več izvajati svoje 
nekdanje poklicne dejavnosti, je treba 
zagotoviti posebne ukrepe za nadaljnje 
poklicno usposabljanje in/ali 
prekvalifikacijo.

Or. de
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Predlog spremembe 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Predlog sklepa
Priloga – 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 
izobraževanja, povečati pa je treba tudi 
terciarno ali enakovredno izobraževanje. 
Države članice bi morale sprejeti vse 

V središče razvojnih strategij Evropske 
unije je treba postaviti izobraževanje in 
raziskave in dvigniti raven in kakovost 
izobraževanja in usposabljanja v skladu z 
načeli odličnosti in pravičnosti, s ciljem, 
da se vzpostavi nov izobraževalni model, 
usmerjen v učenje, ki bo vsem ljudem 
omogočil dostop do kakovostnega 
izobraževanja in usposabljanja in izboljšal 
njegove izide. Države članice bi morale
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, in sicer 
z znatnim povečanjem vlaganj v raziskave 
in razvoj, pri čemer je treba izkoristiti tudi 
revizijo sedmega okvirnega programa in 
določitev novega večletnega finančnega 
načrta, med drugim tudi zaradi 
spodbujanja zaposljivosti, vseživljenjskega
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 
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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.

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. 
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.

Or. it

Predlog spremembe 258
Elisabeth Schroedter

Predlog sklepa
Priloga – 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 

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 
zelenem gospodarstvu, ki temelji na 
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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 
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.

znanju, zlasti v smislu zaposljivosti, 
nadaljnjega učenja ter znanj in spretnosti s 
področja informacijske in komunikacijske 
tehnologije. Pri tem trajnostne dimenzije 
ne bi smeli omejevati na usposabljanje za 
delovna mesta, povezana z okoljem, 
ampak bi jo morali vključiti v vse 
programe usposabljanja in vse stopnje 
izobraževanja ter določiti kot predpogoj za 
financiranje. Države članice in socialni 
partnerji bi morali skupaj sprejeti 
odgovornost za preventivno upravljanje 
prehoda. 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 
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.

Or. en

Predlog spremembe 259
Pascale Gruny

Predlog sklepa
Priloga – smernica 9 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi se vsem ljudem omogočil dostop do 
kakovostnega izobraževanja in 

Da bi se vsem ljudem omogočil dostop do 
kakovostnega izobraževanja in 
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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 
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.

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. Prav 
tako bi bilo zaželeno, da bi takšno učenje 
razvili tudi v visokošolskem izobraževanju.
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. Javna 
pomoč za visokošolske ustanove bi morala 
biti povezana z obveznostjo vzpostavljanja 
partnerstev s podjetji. 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. 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.
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Or. fr

Predlog spremembe 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog sklepa
Priloga – 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. 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. Posebno pozornost bi bilo treba 
posvetiti kakovosti izobraževanja, v 
višješolskem sektorju pa prilagajanju 
študija zahtevam trga dela, da bi 
zmanjšali brezposelnost po pridobljeni 
diplomi. 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 
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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.

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. 
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.

Or. pl

Predlog spremembe 261
Evelyn Regner

Predlog sklepa
Priloga – 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 

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 preprečevati 
segmentacijo po spolu pri dostopu do 
kakovostnega poklicnega izobraževanja in 
nadaljnjega usposabljanja. 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 
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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 
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.

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 
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.

Or. de

Predlog spremembe 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog sklepa
Priloga – 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 

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 
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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 
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.

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 
izobraževanja, na primer starejše, matere, 
ki se želijo po porodniškem dopustu 
ponovno zaposliti, ali invalide, povečati pa 
je treba tudi udeležbo v izobraževanju in 
usposabljanju za pridobitev poklicnih 
veščin, po katerih je povpraševanje na 
trgu dela. 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.

Or. pl

Predlog spremembe 263
Silvia Costa

Predlog sklepa
Priloga – smernica 9 – odstavek 1 
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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 
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.

Da bi se vsem ljudem omogočil dostop do 
kakovostnega izobraževanja in 
usposabljanja ter da bi se izboljšali izidi 
izobraževanja, bi morale države članice 
vlagati vse več sredstev 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, in sicer 
tudi z uvajanjem sistema ocenjevanja 
pedagoških delavcev na podlagi 
objektivnih meril. 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 in bolj 
kvalificiran, in sicer s stalnim in 
sistematičnem vlaganjem v nadaljnje 
usposabljanje. Visokošolsko izobraževanje 
bi moralo postati bolj odprto za 
netradicionalne udeležence izobraževanja, 
povečati pa je treba tudi terciarno ali 
enakovredno izobraževanje. Države članice 
bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe, s 
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katerimi bi preprečile zgodnje opuščanje 
šolanja, da bi zmanjšale število mladih, ki 
niso zaposleni, ne obiskujejo 
izobraževalnih ustanov in se ne 
usposabljajo.

Or. it

Predlog spremembe 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Da bi se vsem ljudem omogočil dostop do 
kakovostnega izobraževanja in 
usposabljanja ter da bi se izboljšali izidi 
izobraževanja, bi se morale države članice 
izogibati proračunskim omejitvam ter bi 
morale 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 
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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. 
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.

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. 
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.

Or. en

Predlog spremembe 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 9 – odstavek 2 

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.
letom, ki je končalo terciarno ali 
enakovredno izobraževanje.

Države članice si bodo zastavile nacionalne 
cilje, da do leta 2014 zmanjšajo stopnjo 
osipa na 10 %, obenem pa povečajo delež 
prebivalstva med 30. in 34. letom, ki je 
končalo terciarno ali enakovredno 
izobraževanje, vsaj na 40 %. Sprejeti je 
treba ustrezne ukrepe, da bi srednje- in 
dolgoročno vsem omogočili udeležbo v 
družbi in da bi lahko vsi dosegli 
mednarodno standardno klasifikacijo 
izobraževanja 3 (ISCED 3).

Or. en

Predlog spremembe 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Priloga – smernica 9 – odstavek 2 
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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. 
letom, ki je končalo terciarno ali 
enakovredno izobraževanje.

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. 
letom, ki je končalo terciarno 
izobraževanje.

Or. de

Predlog spremembe 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 9 – odstavek 2 

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. 
letom, ki je končalo terciarno ali 
enakovredno izobraževanje.

Krovni cilj EU, na podlagi katerega bodo 
države članice določile svoje nacionalne 
cilje, je do leta 2014 zmanjšati stopnjo 
osipa na 10 %, obenem pa povečati delež 
prebivalstva med 30. in 34. letom, ki je 
končalo terciarno ali enakovredno 
izobraževanje, vsaj na 40 %.

Or. en

Predlog spremembe 268
Csaba Őry

Predlog sklepa
Priloga – smernica 10 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Smernica 10: spodbujanje socialne 
vključenosti in boj proti revščini

 Smernica 10: spodbujanje socialne 
vključenosti in boj proti revščini, zlasti z 
vključevanjem na trg dela

Or. en
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Predlog spremembe 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Predlog sklepa
Priloga – smernica 10 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 10: spodbujanje socialne 
vključenosti in boj proti revščini

Smernica 10: Boj proti revščini ter 
spodbujanje socialne vključenosti in 
varstva

Or. en

Predlog spremembe 270
Csaba Őry

Predlog sklepa
Priloga – smernica 10 – odstavek -1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bodo za svoje nacionalne 
cilje določile 25-odstotno zmanjšanje 
števila Evropejcev, ki živijo pod 
nacionalno mejo revščine, s čimer bi iz 
revščine rešile več kot 20 milijonov ljudi, 
zlasti z ukrepi na področju politike 
zaposlovanja in izobraževanja.

Or. en

Predlog spremembe 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Za uresničitev tega cilja bi si morale držav 
članic bolj prizadevati za odpravo 
revščine, tudi revščine kljub delu.
Prizadevanja bi bilo treba usmeriti k 
spodbujanju ljudi, da se po lastni odločitvi 
polno vključujejo v politično, družbeno, 



AM\820832SL.doc 179/206 PE442.935v02-00

SL

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 
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.

kulturno in gospodarsko življenje, ter 
povečanju zaposlitvenih možnosti, pri tem 
pa v celoti izkoristiti Evropski socialni 
sklad. Poleg tega bi jih bilo treba 
osredotočiti na ohranjanje in 
uresničevanje enakih možnosti kot tudi 
dostop 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, še zlasti 
na socialnem, zaposlovalnem, 
zdravstvenem in gospodinjskem področju. 
Države članice bi morale uvesti aktivne in 
učinkovite protidiskriminacijske ukrepe. 
Prav tako bi bilo treba zaradi boja proti 
socialni izključenosti, aktivne vloge ljudi v 
družbi 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 dohodek, ki ščiti pred revščino,
in dostop do zdravstvenega varstva kot tudi 
socialna kohezija. 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 manjšine, invalidne 
osebe, otroci in mladi, starejše ženske in 
moški, priseljenci in brezdomci. Države 
članice bi se morale sporazumeti za 
vseevropsko obveznost, da se do leta 2015 
odpravi brezdomstvo, in zagotoviti, da 
bodo oblikovale celostne politične ukrepe, 
s katerimi bodo zagotovile dostop do 
kakovostnega in cenovno dostopnega 
stanovanja s potrebno oskrbo z energijo 
za vse. Svet bi se moral sporazumeti za cilj 
EU glede sistemov minimalnega dohodka 
in nadomestil, za katere se plačujejo 
prispevki, ki bi zagotavljali dohodkovno 
podporo v višini vsaj 60 % povprečnega 
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nacionalnega ekvivalentnega dohodka, in 
določiti časovni razpored za uresničevanje 
tega cilja v vseh državah članicah. Glede 
odprave revščine otrok v Evropski uniji bi 
se morale države članice obvezati, da bodo 
revščino otrok do leta 2012 zmanjšale za 
50 % (to zmanjšanje naj bi se izmerilo s 
kazalniki, ki niso zgolj gospodarski), in 
namenile dovolj sredstev za uresničitev 
tega cilja. Da bi zaradi otrok grozila 
revščina zlasti enostarševskim družinam, 
ni združljivo s cilji Evropske unije. 
Prizadete starše je treba obvarovati pred 
tem tveganjem z brezplačnim otroškim 
varstvom, socialno podporo in prilagojeno 
podporo organov za zaposlovanje. Države 
članice bi morale tudi dejavno spodbujati 
socialno ekonomijo in družbene inovacije, 
ki so usmerjene v različna socialna 
tveganja v teku življenja, zlasti glede na 
najbolj ranljive v družbi.

Or. de

Predlog spremembe 272
Csaba Őry

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Da bi dosegle ta cilj, si morajo države 
članice prizadevati za zmanjšanje revščine, 
tudi revščine zaposlenih, spodbujati polno 
udeležbo v družbi in gospodarstvu ter 
povečati zaposlitvene možnosti, pri tem pa 
uporabiti Evropski socialni sklad. Treba je 
zagotoviti, da se ohranijo enake 
priložnosti, pa tudi dostop 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. Zaradi 
boja proti socialni izključenosti, krepitve 
vloge ljudi, da bi imeli dejavno vlogo v 
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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 
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.

družbi, in povečanja udeležbe na trgu dela 
je treba še bolj okrepiti sisteme socialnega 
varstva in politike dejavnega vključevanja, 
da se za ljudi ustvarijo priložnosti in 
možnosti za zaposlitev na različnih 
stopnjah njihovega življenja in da se 
zaščitijo pred tveganjem izključitve ter da 
se zagotovi podpora za kakovostno delo 
zlasti tistim, ki so najbolj oddaljeni od trga 
dela. Zato je treba v okviru aktivne 
politike trga dela za usposabljanje in 
ustvarjanje delovnih mest oblikovati 
učinkovite pristope za tiste, ki so 
izključeni iz trga dela zaradi nezadostne 
usposobljenosti. Hkrati je treba posodobiti 
sisteme socialne varnosti in pokojninske 
sisteme, da se lahko v celoti uporabijo, s 
čimer se zagotovi ustrezna dohodkovna 
podpora in omogočita udeležba v 
družbenem življenju in dostop do 
zdravstvenega varstva, pri tem pa je treba 
tudi ohranjati finančno vzdržnost teh 
sistemov. Sistemi socialne pomoči bi 
morali zagotoviti dohodkovno varnost med 
prehodi in zmanjšati revščino, 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 
se morale z ustreznimi ukrepi še zlasti 
zavezati obravnavanju problema revščine 
otrok, tako da ne bo omejen njihov osebni 
razvoj in da zaradi z revščino povezanih 
motečih dejavnikov ne bodo prikrajšani 
pri njihovem svobodnem razvoju, ko 
vstopajo v poklicno življenje. Morale bi 
tudi dejavno spodbujati socialno 
ekonomijo in družbene inovacije v podporo 
najbolj ranljivim ter učinkovito izvajati 
sprejete protidiskriminacijske ukrepe. 

Or. en
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Predlog spremembe 273
Ria Oomen-Ruijten

Predlog sklepa
Priloga – 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 
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 

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. Da bi opredelili posebne cilje za boj 
proti revščini, mora biti jasno, kako naj se 
revščina „meri“. Standardno opredelitev, 
da 60 % mediane dohodka pomeni 
revščino, je treba kvalitativno opredeliti. 
Revščine ne moremo ugotavljati s takim 
enostranskim kazalnikom, saj ima več 
razsežnosti, na primer, ali ima oseba v 
lasti hišo, premoženje, življenjske stroške 
ali dolgove. 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. To mora biti osnova evropske 
politike solidarnost med generacijami in 
kulturami. 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. Za 
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najbolj ranljivim. posodobitev socialnovarstvenih sistemov 
je potreben dober nadzor in prizadevanje 
za socialno tržno gospodarstvo. 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. nl

Predlog spremembe 274
Evelyn Regner

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Prizadevanja držav članic za zmanjšanje 
revščine bi bilo treba usmeriti k polni 
udeležbi v družbi in gospodarstvu ter 
povečanju zaposlitvenih možnosti. 
Posebno pozornost bi morale države 
članice tu namenjati vse večji skupini 
revnih zaposlenih, 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 
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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 
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.

učenje in politike dejavnega vključevanja, 
da se za ljudi ustvarijo priložnosti na 
različnih stopnjah njihovega življenja in da 
se zaščitijo pred tveganjem izključitve. 
Priseljence in njihove potomce je treba 
tudi zaradi spodbujanja socialne kohezije 
bolje vključiti v trg dela in v družbo.
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 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 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Predlog sklepa
Priloga – 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 

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 



AM\820832SL.doc 185/206 PE442.935v02-00

SL

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 
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.

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 
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 za okrepitev dohodkovne varnosti 
na različnih stopnjah življenja zagotoviti 
ustrezne minimalne dohodke, ki bi bili 
najmanj višji od praga revščine, ter pri 
tem upoštevati različne prakse, kolektivne 
pogodbe in zakonodajo držav članic.
Države članice bi morale tudi dejavno 
spodbujati socialno ekonomijo in družbene 
inovacije v podporo najbolj ranljivim.

Or. fr

Predlog spremembe 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Predlog sklepa
Priloga – smernica 10 – odstavek 1 
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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 
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.

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 ter da se zagotovi podpora za 
dostojno delo zlasti tistim, ki so najbolj 
oddaljeni od trga dela. Zato je treba v 
skladu z različno prakso, kolektivnimi 
pogodbami in nacionalno zakonodajo v 
državah članicah oblikovati sheme 
minimalnega dohodka v višini 60 % 
povprečnega nacionalnega dohodka in 
minimalne socialne standarde ter določiti 
jasne cilje za zmanjšanje revščine, zlasti 
otrok, pa tudi konkretne cilje v zvezi z 
dostojnim delom in sistemi socialne 
varnosti. Zavarovanje za primer 
brezposelnosti bi moralo preiti v 
zavarovanje za primer zaposlenosti, s tem 
da bi se brezposelni osebi omogočilo 
delovno mesto, prekvalificiranje ali 
družbeno uporabna dejavnost. 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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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. en

Predlog spremembe 277
Pascale Gruny

Predlog sklepa
Priloga – 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 

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 tudi 
poskrbeti, da bi bile ustne ali pisne 
informacije javnih storitev jasne in 
popolne, ter da bi bili ob zavrnitvi pravice 
navedeni razlogi zanjo in možnosti 
zadevne osebe za vložitev pritožbe. Države 
članice bi morale uvesti učinkovite 
protidiskriminacijske ukrepe. Prav tako bi 
bilo treba zaradi boja proti socialni 
izključenosti, krepitve vloge ljudi in 
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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 
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.

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 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. fr

Predlog spremembe 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Prizadevanja držav članic za zmanjšanje 
revščine in spodbujanje socialne 
vključenosti 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 
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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 
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.

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, 
prilagoditi novim oblikam občasne in 
prožne zaposlitve in jih pospremiti z 
mehanizmi univerzalnega minimalnega 
temeljnega dohodka, ki bi jih bilo treba 
uskladiti med drugim z evropsko okvirno 
direktivo, s katero bi določili merila za 
dostop in za izpolnjevanje pogojev ter 
skupne spremljevalne ukrepe, s katerimi 
se zagotovijo ustrezna dohodkovna 
podpora in prednostni dostop do storitev 
splošnega pomena, kot so zdravstveno 
varstvo in usposabljanje, in ustvarjajo 
socialna kohezija in priložnosti za vstop na 
trg dela, obenem pa ohranja finančna 
vzdržnost sistemov. 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. it
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Predlog spremembe 279
Siiri Oviir

Predlog sklepa
Priloga – 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 
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 

Osrednji izziv je še vedno boj proti 
revščini in izključenosti. Da bi ta cilj 
uresničili, je treba za vse družbene 
skupine, ne glede na kraj ali stopnjo 
izobrazbe, ustvariti priložnosti za udeležbo 
na trgu dela ali vrnitev nanj. Bistveno je 
doseči ravnotežje med tem, da se ljudem 
omogoči zadosten občutek varnosti, ter 
ohranjanjem njihove motiviranosti za delo 
in ustvarjanje zaslužka. 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 
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najbolj ranljivim. 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. et

Predlog spremembe 280
Jutta Steinruck

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Da bi dosegle ta cilj, si morajo države 
članice prizadevati za zmanjšanje revščine, 
tudi revščine kljub zaposlitvi, spodbujati 
polno sodelovanje v družbi in 
gospodarstvu ter povečati zaposlitvene
možnosti, pri tem pa naj se v celoti 
izkoristi Evropski socialni sklad. Treba je 
zagotoviti enake priložnosti pa tudi dostop
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 
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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 
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.

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 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 281
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Prizadevanja držav članic za zmanjšanje 
revščine bi bilo treba usmeriti k polni 
udeležbi v družbi in gospodarstvu ter 
povečanju zaposlitvenih možnosti z 
dostojno visokimi plačili, tako da bi bila 
delavcem zagotovljena neodvisnost, pri 
tem pa v celoti izkoristiti Evropske 
strukturne sklade. 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 ter zagotoviti, da bodo te storitve 
na voljo tudi ranljivejšim in šibkejšim 
skupinam prebivalstva. Države članice bi 
morale uvesti učinkovite 
protidiskriminacijske ukrepe. Prav tako bi 
bilo treba zaradi boja proti socialni 
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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 
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.

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 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. el

Predlog spremembe 282
Kinga Göncz

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Da bi dosegle ta cilj, si morajo države 
članice prizadevati za zmanjšanje revščine, 
tudi revščine zaposlenih, spodbujati polno 
udeležbo v družbi in gospodarstvu ter 
povečati zaposlitvene možnosti, pri tem pa 
uporabiti Evropski socialni sklad. Treba je 
izboljšati enake priložnosti ter zagotoviti 
dostop do cenovno dostopnih, trajnostnih 
in visokokakovostnih storitev in javnih 
storitev (vključno s spletnimi storitvami v 



PE442.935v02-00 194/206 AM\820832SL.doc

SL

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 
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.

skladu s smernico 4), predvsem na 
področju zdravstvenega varstva. Zaradi 
boja proti socialni izključenosti, krepitve 
vloge ljudi, da bi imeli dejavno vlogo v 
družbi, in povečanja udeležbe na trgu dela 
je treba še bolj okrepiti sisteme socialnega 
varstva in politike dejavnega vključevanja, 
da se za ljudi ustvarijo priložnosti in 
možnosti za zaposlitev na različnih 
stopnjah njihovega življenja in da se 
zaščitijo pred tveganjem izključitve ter da 
se zagotovi podpora za kakovostno delo 
zlasti za tiste, ki so najbolj oddaljeni od 
trga dela. Hkrati je treba posodobiti 
sisteme socialne varnosti in pokojninske 
sisteme, da se lahko v celoti uporabijo, s 
čimer se zagotovi ustrezna dohodkovna 
podpora ter omogočita udeležba v 
družbenem življenju in dostop do 
zdravstvenega varstva, pri tem pa je treba 
tudi ohranjati finančno vzdržnost teh 
sistemov. Sistemi socialne pomoči bi 
morali zagotoviti dohodkovno varnost med 
prehodi in zmanjšati revščino, 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 
se morale z ustreznimi ukrepi še zlasti 
zavezati obravnavanju problema revščine 
otrok, tako da ne bo omejen njihov osebni 
razvoj in da zaradi z revščino povezanih 
motečih dejavnikov ne bodo prikrajšani 
pri njihovem svobodnem razvoju, ko 
vstopajo v poklicno življenje. Morale bi 
tudi dejavno spodbujati socialno 
ekonomijo in družbene inovacije v podporo 
najbolj ranljivim ter učinkovito izvajati 
sprejete protidiskriminacijske ukrepe.

Or. en
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Predlog spremembe 283
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog sklepa
Priloga – 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 
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. Z ukrepi za 
spodbujanje aktivnega staranja, enakosti 
spolov in enakega plačila ter 

Prizadevanja držav članic za zmanjšanje 
revščine bi bilo treba usmeriti k polni 
udeležbi v družbi in gospodarstvu ter 
povečanju zaposlitvenih možnosti, 
izboljšanju socialne varnostne mreže z 
okrepitvijo pasivnih zaposlovalnih 
ukrepov, 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 
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 
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vključevanjem mladih, invalidov, zakonitih 
priseljencev in drugih ranljivih skupin na 
trg dela bi morale povečati udeležbo 
delovne sile na trgu delaDržave članice bi 
morale tudi dejavno spodbujati socialno 
ekonomijo in družbene inovacije v podporo 
najbolj ranljivim.

morale tudi dejavno spodbujati socialno 
ekonomijo in družbene inovacije v podporo 
najbolj ranljivim.

Or. el

Predlog spremembe 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog sklepa
Priloga – 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. 

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. Še posebej pomembno je 
zagotoviti enakovreden dostop in enake 
možnosti za otroke iz prikrajšanih družin, 
da bi preprečili njihovo socialno 
izključenost, ko bodo odrasli. Sisteme 
socialne varnosti in pokojninske sisteme je 
treba posodobiti, da se lahko v celoti 
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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.

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 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. pl

Predlog spremembe 285
Olle Ludvigsson

Predlog sklepa
Priloga – 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 

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 
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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 
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.

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 
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. Pri krepitvi vzdržnosti 
javnih financ bi morale posebno 
pozornost nameniti pozitivnim učinkom 
izboljšanja socialne kohezije za 
nacionalne proračune. Zmanjšanje 
revščine in okrepljena udeležba vodita do 
zmanjšanja socialnih stroškov in 
povečanja davčnih prihodkov.

Or. en

Predlog spremembe 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Predlog sklepa
Priloga – 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 

Prizadevanja držav članic za zmanjšanje 
revščine bi bilo treba usmeriti k 
spodbujanju dostojnih delovnih in 
življenjskih razmer, polni udeležbi v 
družbi in gospodarstvu ter povečanju 
zaposlitvenih možnosti, pri tem pa v celoti 
izkoristiti Evropski socialni sklad. Poleg
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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 
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.

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 
socialnem področju, področju 
zaposlovanja, zdravstvenega varstva in 
stanovanjskem področju. 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 zmanjšanju 
revščine, zlasti med skupinami, ki so 
najbolj izpostavljene socialni izključenosti, 
kot so enostarševske družine, manjšine, 
priseljenci, 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. Zagotoviti bi morale 
visoke minimalne standarde za 
kakovostna delovna mesta, da bi odpravile 
revščino med zaposlenimi.

Or. en
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Predlog spremembe 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – 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 
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 

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. Pri izračunu deleža kapitala je 
treba upoštevati načelo, da vključitev 
gospodinjstev ne izključuje uporabe 
sredstev iz Evropskega socialnega sklada.
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 zmanjšanju 
revščine, zlasti med skupinami, ki so 
najbolj izpostavljene socialni izključenosti, 
kot so enostarševske družine, manjšine, 
invalidne osebe, otroci in mladi, starejše 
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najbolj ranljivim. ženske in moški, zakoniti priseljenci in 
brezdomci. Države članice bi morale tudi 
dejavno spodbujati socialno ekonomijo in 
družbene inovacije v podporo najbolj 
ranljivim.

Or. en

Predlog spremembe 288
Elizabeth Lynne

Predlog sklepa
Priloga – 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 

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 
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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.

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 ter učinkovito izvajati 
sprejete protidiskriminacijske ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 289
Marian Harkin

Predlog sklepa
Priloga – 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 

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 ob upoštevanju 
različnih potreb in odgovornosti ustvarijo 
priložnosti na različnih stopnjah njihovega 
življenja in da se zaščitijo pred tveganjem 
izključitve. Sisteme socialne varnosti in 
pokojninske sisteme je treba posodobiti, da 
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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 
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.

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 
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. en

Predlog spremembe 290
Jutta Steinruck

Predlog sklepa
Priloga – smernica 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Socialni sistemi ne smejo biti omejeni 
zgolj na boj proti revščini. Zagotavljati 
morajo tudi socialno varstvo, vključevanje 
in podporo.
Zagotoviti bi bilo treba socialne storitve za 
podporo vključevanju tistih, ki ne morejo 
biti udeleženi na trga dela, ter tako 
prispevati k odpravi revščine, hkrati pa 
zagotoviti ustrezno visoke minimalne 
dohodke.

Or. en
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Predlog spremembe 291
Rovana Plumb

Predlog sklepa
Priloga – smernica 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okrepiti in posodobiti bi bilo treba sisteme 
socialnega varstva, vključno s 
pokojninami in zdravstvenim varstvom, da 
bi bili socialno ustrezni, finančno vzdržni 
in zmožni odzivanja na spreminjajoče se 
potrebe, hkrati pa bi moral biti vsak 
posameznik v Evropi ustrezno zaščiten 
pred socialnimi negotovostmi, kot so 
zdravstvene težave, brezposelnost in 
revščina.
Države članice bi morale izboljšati 
socialno varstvo oseb, ki so zaposlene za 
krajši čas, zlasti nosečnic.

Or. en

Predlog spremembe 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog sklepa
Priloga – smernica 10 – odstavek 2

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 odpraviti revščino in kot prvi 
korak do leta 2015 zmanjšati za 50 % 
število ljudi v Evropski uniji, ki živijo pod 
nacionalno mejo revščine.

Or. de

Predlog spremembe 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 10 – odstavek 2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice se zavezujejo, da bodo 
določile cilje za zmanjšanje števila 
zaposlenih revnih in števila delavcev, ki 
prejemajo zelo nizko plačo,

Or. en

Predlog spremembe 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 10 – odstavek 2 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 10 bi morala biti prvi korak k 
prihodnji smernici za socialno vključenost 
ter razširitvi podlage Pogodbe za 
prihodnje obširne gospodarske, 
zaposlitvene in socialne smernice.

Or. en

Predlog spremembe 162
Kinga Göncz

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 

Da bi dosegle ta cilj, morajo države 
članice spodbujati rast, ki bo krepila 
zaposlovanje, in s tem ustvarjati nova 
delovna mesta, povečati inovativni 
potencial gospodarstva, zlasti malih in 
srednjih podjetij, ter industrijo osvoboditi 
administrativnih in netarifnih ovir. Da bi 
ženske in mladi imeli boljši dostop do trga 
dela, je treba ustvariti pogoje za ustrezne 
storitve varstva otrok, da se vsakemu 
otroku predšolske starosti lahko zagotovi 
varstvo zunaj družine in vsaki mladi osebi 
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vzajemno krepiti. Države članice bi 
morale zato uvesti prožne in zanesljive 
pogodbe o zaposlitvi, dejavne politike trga 
dela, učinkovite sisteme vseživljenjskega 
učenja, ukrepe za spodbujanje mobilnosti 
delavcev ter ustrezne sisteme socialne 
varnosti, da bi se omogočili varni poklicni 
prehodi, urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

zagotovi delo, usposabljanje ali nadaljnje 
izobraževanje v štirih mesecih po 
zaključku šolanja, ob tesnem sodelovanju 
s socialnimi partnerji.

Or. en

Predlog spremembe 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 4

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.

Izgledi za slabo rast v prihodnjih letih 
skupaj z odločitvijo držav članic o zgodnji 
proračunski konsolidaciji bi lahko imeli 
pogubne posledice za zaposlovanje v 
Evropi, možna pa je tudi izguba do pet 
milijonov dodatnih delovnih mest. Države 
članice bi morale voditi svojo gospodarsko 
politiko in strategijo EU 2020 tako, da bi 
dosegle srednjeročni cilj, v skladu s 
katerim naj bi do leta 2014 ustvarile vsaj 
štiri milijone neto novih (dostojnih in 
predvsem zelenih) delovnih mest. Zato bi 
morale okrepiti povpraševanje na trgu 
dela ter povečati vlaganje v rast z 
zvišanjem evropskih in nacionalnih 
proračunskih prihodkov prek 
instrumentov, kot so evroobveznice ali 
odločen boj proti neprijavljenemu delu in 
davčnim utajam.
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