
AM\839148SL.doc PE452.783v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

2010/2139(INI)

16.11.2010

PREDLOGI SPREMEMB
1 - 59

Osnutek mnenja
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
(PE450.880v01-00)

Strateško poročilo o izvajanju programov 2007–2013 za leto 2010
(2010/2139(INI))



PE452.783v01-00 2/29 AM\839148SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\839148SL.doc 3/29 PE452.783v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1 a. ob upoštevanju sporočila Komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij „Kohezijska 
politika: Strateško poročilo o izvajanju 
programov 2007–2013 za leto 2010“ 
(KOM(2010)110);

Or. en

Predlog spremembe 2
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek -1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1 b. ob upoštevanju Uredbe Sveta 
št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o 
splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu;

Or. en

Predlog spremembe 3
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek -1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1 c. ob upoštevanju sporočila Komisije z 
naslovom „Evropa 2020 – Strategija za 
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pametno, trajnostno in vključujočo rast“ 
(KOM(2010)2020);

Or. en

Predlog spremembe 4
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek -1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1 d. ob upoštevanju sklepov Sveta o 
strateškem poročilu Komisije za 2010 o 
izvajanju programov kohezijske politike, 
sprejetih na 3023. seji Sveta za zunanjo 
politiko 14. junija 2010 v Luxembourgu;

Or. en

Predlog spremembe 5
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek -1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1 e. ob upoštevanju člena 174 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije o razvoju 
dejanj, ki vodijo v krepitev ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije Unije;

Or. en

Predlog spremembe 6
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek -1 f (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1 f. ker je spodbujanje ekonomske, 
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socialne in teritorialne kohezije ter 
solidarnosti med državami članicami med 
glavnimi cilji Evropske unije, kot je 
navedeno v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji;

Or. en

Predlog spremembe 7
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek -1 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1 g. ker mora biti kohezijska politika 
uspešno in zmogljivo orodje za odziv na 
socialno-ekonomske izzive, ki jih je 
povzročila finančna kriza, ter za
zmanjšanje razlik med stopnjami razvoja 
evropskih regij;

Or. en

Predlog spremembe 8
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek -1 h (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1 h. ker kohezijska politika igra ključno 
vlogo na poti k polnemu doseganju ciljev 
EU 2020, zlasti na področju zaposlovanja 
in socialnih zadev, na vseh ravneh 
upravljanja in na vseh geografskih 
območjih;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek -1 i (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1 i. ker naj bi Evropski socialni sklad 
(ESS) zagotavljal polno zaposlenost in 
možnosti zaposlitve, tako da bo med 
drugim spodbujal vključevanje delavcev 
na trg dela in krepil socialno vključenost;

Or. en

Predlog spremembe 10
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja strateško poročilo Komisije o 
izvajanju programov kohezijske politike, 
sofinanciranih iz strukturnih skladov 
(2007-2013) (KOM (2010) 110); vendar 
meni, da bi zaradi posledic svetovne 
gospodarske recesije poročilo Komisije 
moralo podati temeljitejšo in posodobljeno 
oceno učinka izbranih projektov z vidika 
ustvarjanja novih delovnih mest, 
zmanjševanja socialno-ekonomske 
neenakosti, krepitve socialne vključenosti 
in izboljšanja človeškega kapitala;

1. pozdravlja strateško poročilo Komisije o 
izvajanju programov kohezijske politike, 
sofinanciranih iz strukturnih skladov 
(2007-2013) (KOM (2010) 110); vendar 
meni, da bi zaradi posledic svetovne 
gospodarske recesije prihodnja poročila
Komisije morala podati temeljitejšo in 
posodobljeno oceno učinka kohezijske 
politike na oživitev evropskega 
gospodarstva, zlasti z vidika ustvarjanja 
novih delovnih mest, zmanjševanja 
socialno-ekonomske neenakosti, krepitve 
socialne vključenosti in izboljšanja 
človeškega kapitala;

Or. en

Predlog spremembe 11
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja strateško poročilo Komisije o 
izvajanju programov kohezijske politike, 
sofinanciranih iz strukturnih skladov 
(2007-2013) (KOM (2010) 110); vendar 
meni, da bi zaradi posledic svetovne 
gospodarske recesije poročilo Komisije 
moralo podati temeljitejšo in posodobljeno 
oceno učinka izbranih projektov z vidika 
ustvarjanja novih delovnih mest, 
zmanjševanja socialno-ekonomske 
neenakosti, krepitve socialne vključenosti 
in izboljšanja človeškega kapitala;

1. pozdravlja strateško poročilo Komisije o 
izvajanju programov kohezijske politike, 
sofinanciranih iz strukturnih skladov 
(2007-2013) (KOM (2010) 110); vendar 
meni, da bi zaradi posledic svetovne 
gospodarske recesije, ki je korenito 
spremenila gospodarstvo EU, povečala 
brezposelnost, zmanjšala gospodarsko rast 
in poslabšala poslovno okolje, poročilo 
Komisije moralo podati temeljitejšo in 
posodobljeno oceno učinka izbranih 
projektov z vidika ustvarjanja novih 
delovnih mest, zmanjševanja socialno-
ekonomske neenakosti, krepitve socialne 
vključenosti in izboljšanja človeškega 
kapitala;

Or. en

Predlog spremembe 12
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja strateško poročilo Komisije o 
izvajanju programov kohezijske politike, 
sofinanciranih iz strukturnih skladov 
(2007-2013) (KOM (2010) 110); vendar 
meni, da bi zaradi posledic svetovne 
gospodarske recesije poročilo Komisije 
moralo podati temeljitejšo in posodobljeno 
oceno učinka izbranih projektov z vidika 
ustvarjanja novih delovnih mest, 
zmanjševanja socialno-ekonomske 
neenakosti, krepitve socialne vključenosti 
in izboljšanja človeškega kapitala;

1. pozdravlja strateško poročilo Komisije o 
izvajanju programov kohezijske politike, 
sofinanciranih iz strukturnih skladov 
(2007-2013) (KOM (2010) 110); vendar 
meni, da bi zaradi posledic svetovne 
gospodarske recesije poročilo Komisije 
moralo podati temeljitejšo in posodobljeno 
oceno učinka izbranih projektov z vidika 
ustvarjanja novih delovnih mest, 
zmanjševanja socialno-ekonomske 
neenakosti, krepitve socialne vključenosti 
in izboljšanja človeškega kapitala; 
obžaluje, da države članice načela 
enakosti spolov pri pripravi proračuna ne 
izvajajo v zadostni meri in da tudi 
Komisija v svoji oceni izvajanja 
zanemarja prednostno nalogo integracije 
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načela enakosti spolov; poudarja, da 
lahko načelo enakosti spolov pri pripravi 
proračuna zagotavlja pravično uporabo 
sredstev in s tem bistveno pripomore k 
enakosti spolov;

Or. de

Predlog spremembe 13
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja strateško poročilo Komisije o 
izvajanju programov kohezijske politike, 
sofinanciranih iz strukturnih skladov 
(2007-2013) (KOM (2010) 110); vendar 
meni, da bi zaradi posledic svetovne 
gospodarske recesije poročilo Komisije 
moralo podati temeljitejšo in posodobljeno 
oceno učinka izbranih projektov z vidika 
ustvarjanja novih delovnih mest, 
zmanjševanja socialno-ekonomske 
neenakosti, krepitve socialne vključenosti 
in izboljšanja človeškega kapitala;

1. pozdravlja strateško poročilo Komisije o 
izvajanju programov kohezijske politike, 
sofinanciranih iz strukturnih skladov 
(2007-2013) (KOM (2010) 110); vendar 
meni, da bi zaradi posledic svetovne 
gospodarske recesije poročilo Komisije 
moralo podati temeljitejšo in posodobljeno 
oceno učinka izbranih projektov z vidika 
ustvarjanja novih delovnih mest, 
zmanjševanja socialno-ekonomske 
neenakosti, krepitve socialne vključenosti 
in izboljšanja človeškega kapitala; meni, 
da je vzpostavitev boljšega sistema za 
nadzor in ocenjevanje ključna pri 
prehodu na bolj strateški in k rezultatom 
usmerjeni pristop h kohezijski politiki;

Or. en

Predlog spremembe 14
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. pričakuje, da bodo zmogljive in 
merljive pobude držav članic – ki se bodo 
financirale iz ESS – prispevale k 
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uresničitvi cilja glede revščine v strategiji 
EU 2020;

Or. en

Predlog spremembe 15
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. poziva Komisijo, naj se v prihodnjih 
poročilih sklicuje na medsebojni vpliv in 
dopolnjevanje strukturnih skladov ter 
njihovo vzajemno delovanje z drugimi 
finančnimi instrumenti EU;

Or. en

Predlog spremembe 16
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja že dosežen napredek pri 
izvajanju projektov, pomembnih za 
smernico „več delovnih mest in boljša 
delovna mesta“; vendar močno priporoča, 
da mobilizacija sredstev za uresničitev 
cilja strategije Evropa 2020 o zmanjšanju 
revščine postane prednostna naloga;

2. pozdravlja že dosežen napredek pri 
izvajanju projektov, pomembnih za 
smernico „več delovnih mest in boljša 
delovna mesta“; vendar močno priporoča, 
naj se vse potrebno financiranje čim prej 
sprosti in učinkovito porazdeli za 
uresničitev zmanjšanja revščine, 
konkurenčnega gospodarstva z učinkovito 
izrabo virov ter gospodarstva z 
vključujočo rastjo in visoko stopnjo 
zaposlenosti, ki bo omogočalo socialno in 
ozemeljsko kohezijo, kar so prednostni 
cilji strategije EU 2020;

Or. en
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Predlog spremembe 17
Tadeusz Cymański

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja že dosežen napredek pri 
izvajanju projektov, pomembnih za 
smernico „več delovnih mest in boljša 
delovna mesta“; vendar močno priporoča, 
da mobilizacija sredstev za uresničitev 
cilja strategije Evropa 2020 o zmanjšanju 
revščine postane prednostna naloga;

2. glede na gospodarsko krizo in 
naraščajoče število brezposelnih
pozdravlja že doseženi napredek pri 
izvajanju projektov, pomembnih za 
smernico „več delovnih mest in boljša 
delovna mesta“; vendar močno priporoča, 
da Komisija predstavi načine za 
sodelovanje z državami članicami, ki bodo 
olajšali vzpostavitev strukturnega 
financiranja programov;

Or. pl

Predlog spremembe 18
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja že dosežen napredek pri 
izvajanju projektov, pomembnih za 
smernico „več delovnih mest in boljša 
delovna mesta“; vendar močno priporoča, 
da mobilizacija sredstev za uresničitev 
cilja strategije Evropa 2020 o zmanjšanju 
revščine postane prednostna naloga;

2. pozdravlja že doseženi napredek pri 
izvajanju projektov, pomembnih za 
smernico „več delovnih mest in boljša 
delovna mesta“; vendar močno priporoča, 
naj mobilizacija sredstev za uresničitev 
strategije Evropa 2020 in njenih ciljev, 
zlasti na področju zaposlovanja in 
socialnih zadev, postane prednostna 
naloga, da se pospešita rast in 
produktivnost ter izboljša uspešnost 
zaposlovanja v Evropi;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. obžaluje, da so države članice pri 
izvajanju programov prenesle sredstva v 
prid Evropskemu skladu za regionalni 
razvoj in v škodo Evropskemu socialnemu 
skladu; obžaluje, da zaradi tega državljani 
dejansko dobijo manj sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada in se s tem 
zmanjšuje vidnost prizadevanja EU za 
socialno Evropo;

Or. de

Predlog spremembe 20
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 b. se strinja s priporočilom Komisije, da 
je treba boj proti revščini okrepiti; v zvezi 
s tem poudarja, da je bilo spodbujanje 
spremljajočih ukrepov na področju 
„socialnega vključevanja” (člen 3.1 c.i 
uredbe o Evropskem socialnem skladu) 
uspešno pri podpori socialnega 
vključevanja posebej prikrajšanih oseb;
zato poziva, naj ti spremljajoči ukrepi še 
naprej ostanejo ključna prvina 
Evropskega socialnega sklada;

Or. de
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Predlog spremembe 21
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. obžaluje, da finančni viri ESS, ki jih 
omogoča Skupnost, niso popolnoma 
izkoriščeni;

Or. en

Predlog spremembe 22
Tadeusz Cymański

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj zmanjšajo 
prekomerne upravne stroške ter ovire, ki 
onemogočajo uresničevanje političnih 
ciljev glede dostopa do zaposlitve, boja 
proti revščini in razvoja znanj; priznava, 
da se je s povečanjem discipline pri 
namenski razporeditvi sredstev izboljšalo 
izvajanje programov;

3. poziva države članice, naj zmanjšajo 
upravne prepreke ter druge ovire za 
izvajanje operativnih programov, s čimer 
bi omogočili, da se financiranje izvede 
brez nepotrebnih zamud;

Or. pl

Predlog spremembe 23
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj zmanjšajo 
prekomerne upravne stroške ter ovire, ki 
onemogočajo uresničevanje političnih
ciljev glede dostopa do zaposlitve, boja 
proti revščini in razvoja znanj; priznava, da 

3. poziva države članice, naj izboljšajo 
prožnost sredstev, poenostavijo postopke 
in zmanjšajo prekomerne upravne stroške 
ter ovire, ki onemogočajo uresničevanje 
političnih ciljev glede dostopa do 
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se je s povečanjem discipline pri namenski 
razporeditvi sredstev izboljšalo izvajanje 
programov;

zaposlitve, boja proti revščini in razvoja 
znanj; priznava, da se je s povečanjem 
discipline pri namenski razporeditvi 
sredstev izboljšalo izvajanje programov;

Or. en

Predlog spremembe 24
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj zmanjšajo 
prekomerne upravne stroške ter ovire, ki 
onemogočajo uresničevanje političnih 
ciljev glede dostopa do zaposlitve, boja 
proti revščini in razvoja znanj; priznava, da 
se je s povečanjem discipline pri namenski 
razporeditvi sredstev izboljšalo izvajanje 
programov;

3. poziva države članice, naj zmanjšajo 
prekomerne upravne stroške ter ovire, ki 
onemogočajo uresničevanje političnih 
ciljev glede dostopa do zaposlitve, boja 
proti revščini, izboljšanja socialne 
vključenosti in razvoja znanj; priznava, da 
se je s povečanjem discipline pri namenski 
razporeditvi sredstev izboljšalo izvajanje 
programov;

Or. de

Predlog spremembe 25
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj zmanjšajo 
prekomerne upravne stroške ter ovire, ki 
onemogočajo uresničevanje političnih 
ciljev glede dostopa do zaposlitve, boja 
proti revščini in razvoja znanj; priznava, da 
se je s povečanjem discipline pri namenski 
razporeditvi sredstev izboljšalo izvajanje 
programov;

3. poziva države članice, naj zmanjšajo 
prekomerne upravne stroške ter ovire, ki 
onemogočajo uresničevanje političnih 
ciljev glede dostopa do zaposlitve, boja 
proti revščini, razvoja znanj in
zagotavljanja socialne vključenosti; 
priznava, da se je s povečanjem discipline 
pri namenski razporeditvi sredstev 
izboljšalo izvajanje programov; vendar 
poudarja, da je treba operacije usmeriti 
posebej k prednostim nalogam, katerih 
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cilj je zadovoljevanje posebnih potreb in 
zahtev različnih regij, s stalnim 
upoštevanjem obstoječega premoženja in 
človeških virov;

Or. en

Predlog spremembe 26
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj zmanjšajo 
prekomerne upravne stroške ter ovire, ki 
onemogočajo uresničevanje političnih 
ciljev glede dostopa do zaposlitve, boja 
proti revščini in razvoja znanj; priznava, da 
se je s povečanjem discipline pri namenski 
razporeditvi sredstev izboljšalo izvajanje 
programov;

3. poziva države članice, naj zmanjšajo 
prekomerne upravne stroške ter ovire, ki 
onemogočajo uresničevanje političnih 
ciljev glede dostopa do zaposlitve, boja 
proti revščini in razvoja znanj; opozarja, da 
lahko namenska razporeditev sredstev 
ovira njihovo prilagodljivo uporabo, zlasti 
v kriznih situacijah; pozdravlja, da bo 
Komisija EU v prihodnosti pri 
spodbujanju bolj upoštevala ciljno 
usmerjenost kot namensko razporeditev 
sredstev;

Or. de

Predlog spremembe 27
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj zmanjšajo 
prekomerne upravne stroške ter ovire, ki 
onemogočajo uresničevanje političnih 
ciljev glede dostopa do zaposlitve, boja 
proti revščini in razvoja znanj; priznava, da 
se je s povečanjem discipline pri namenski 
razporeditvi sredstev izboljšalo izvajanje 
programov;

3. poziva države članice, naj zmanjšajo 
prekomerne upravne stroške ter ovire, ki 
onemogočajo uresničevanje političnih 
ciljev glede dostopa do zaposlitve, boja 
proti revščini in socialni izključenosti ter
razvoja znanj; poudarja, da naj bi 
ureditvena struktura kohezijske politike 
omogočala večjo prožnost, da se zagotovi 
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večja usmeritev k prikrajšanim 
mikroregijam in naseljem;

Or. en

Predlog spremembe 28
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj zmanjšajo 
prekomerne upravne stroške ter ovire, ki 
onemogočajo uresničevanje političnih 
ciljev glede dostopa do zaposlitve, boja 
proti revščini in razvoja znanj; priznava, da 
se je s povečanjem discipline pri namenski 
razporeditvi sredstev izboljšalo izvajanje 
programov;

3. poziva države članice, naj zmanjšajo 
prekomerne upravne stroške ter ovire, ki 
onemogočajo uresničevanje političnih 
ciljev glede dostopa do zaposlitve, boja 
proti revščini in razvoja znanj; priznava, da 
se je s povečanjem discipline pri namenski 
razporeditvi sredstev izboljšalo izvajanje 
programov;

poziva, naj ima uprava bolj informativno 
in svetovalno vlogo ter naj postavlja, če je 
treba, enotna okenca in omogoča, da je 
zakonodaja dostopna za državljane;
zahteva, naj bo pri nadzoru, ki ga 
opravljajo socialne ustanove, posebna 
pozornost namenjena spoštovanju 
kontradiktornega postopka; prav tako 
zahteva, naj se v primeru spora z upravo 
in zaradi kompleksnosti delovne 
zakonodaje daje prednost dialogu pred 
sporom, če je državljan v dobri veri;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 3 A (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. obžaluje, da se v času, ko gospodarska 
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in finančna kriza povečuje socialne 
razlike, dodeljevanje sredstev iz 
strukturnih skladov državam članicam 
zmanjšuje;

Or. pt

Predlog spremembe 30
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 3 B (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da je bil ESS ustanovljen 
zato, da bi zmanjšal razlike v življenjskih 
razmerah med državami članicami in 
regijami EU ter spodbujal ekonomsko in 
socialno kohezijo, in poziva Komisijo, da 
oblikuje pobudo za spremembo meril za 
sofinanciranje s strani držav članic, kar 
bo državam, ki se soočajo z največjo 
finančno šibkostjo, omogočilo lažjo 
uporabo;

Or. pt

Predlog spremembe 31
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poudarja pomembnost izboljšanja 
infrastrukture in storitev za prikrajšane 
mikroregije z velikim številom socialno 
izključenih ljudi (npr. Romov) ter 
zagotavljanja, da postanejo cenovno 
dostopne;

Or. en
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Predlog spremembe 32
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 b. poudarja, da je treba s podpiranjem 
aktivnega vključevanja na področju 
zaposlovanja in izobrazbe, z razvojem 
dolgoročnih, kompleksnih in postopno 
izgrajenih programov v korakih za 
sanacijo prikrajšanih podeželskih in 
mestnih območij, ki imajo veliko socialno 
izključenih ljudi (npr. Romov) ter z 
uvedbo novih pogojev nediskriminacije in 
odprave segregacije okrepiti vlogo 
pristopov k lokalnemu razvoju v skladu s 
kohezijsko politiko;

Or. en

Predlog spremembe 33
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj poveča 
učinkovitost Evropskega socialnega sklada 
(ESS) pri zagotavljanju priložnosti 
evropskim državljanom, da bi postali 
zaposljivi in prilagodljivi, ter pri 
ustvarjanju pogojev za trajnostno rast;

4. poziva Komisijo, naj poveča 
učinkovitost in prepoznavnost Evropskega 
socialnega sklada (ESS) med državljani, 
da bo dostopnejši ter mu bodo zato 
zvišana sredstva; da se za državljane 
povečajo priložnosti za vstop na trg dela 
prek dejanskega izvajanja vseživljenjskega 
učenja, ki jim bo omogočilo prilagajanje
spremembam trga dela v času 
globalizacije in digitalizacije, večjo 
prisotnost na trgu dela zahvaljujoč se 
fleksibilnemu delovnemu času, 
spodbujanje dela s krajšim delovnim 
časom in dela na daljavo, ustvarjanje 
pogojev za trajnostno rast in dajanje prave 
podobe socialni Evropi, 
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zlasti je treba posebno pozornost nameniti 
invalidnim osebam;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj poveča 
učinkovitost Evropskega socialnega sklada 
(ESS) pri zagotavljanju priložnosti 
evropskim državljanom, da bi postali 
zaposljivi in prilagodljivi, ter pri 
ustvarjanju pogojev za trajnostno rast;

4. poziva Komisijo, naj poveča 
učinkovitost Evropskega socialnega sklada 
(ESS) pri zagotavljanju priložnosti 
evropskim državljanom za vključenost in 
sodelovanje ter za ustvarjanje pogojev za 
trajnostno rast;

Or. de

Predlog spremembe 35
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj poveča 
učinkovitost Evropskega socialnega sklada 
(ESS) pri zagotavljanju priložnosti 
evropskim državljanom, da bi postali 
zaposljivi in prilagodljivi, ter pri 
ustvarjanju pogojev za trajnostno rast;

4. poziva Komisijo, naj poveča 
učinkovitost Evropskega socialnega sklada 
(ESS) pri zagotavljanju priložnosti 
evropskim državljanom, da bi postali bolj
zaposljivi in bolj prilagodljivi, ter pri 
ustvarjanju pogojev za trajnostno rast;

Or. de

Predlog spremembe 36
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 4 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj poveča 
učinkovitost Evropskega socialnega sklada 
(ESS) pri zagotavljanju priložnosti 
evropskim državljanom, da bi postali 
zaposljivi in prilagodljivi, ter pri 
ustvarjanju pogojev za trajnostno rast;

4. poziva Komisijo, naj poveča 
učinkovitost Evropskega socialnega sklada 
(ESS) pri zagotavljanju priložnosti 
evropskim državljanom, s posebnim 
poudarkom na najbolj prikrajšanih ljudeh 
(zlasti Romih in invalidih), da bi postali 
zaposljivi in prilagodljivi, ter pri 
ustvarjanju pogojev za trajnostno rast;

Or. en

Predlog spremembe 37
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj poveča 
učinkovitost Evropskega socialnega sklada 
(ESS) pri zagotavljanju priložnosti 
evropskim državljanom, da bi postali 
zaposljivi in prilagodljivi, ter pri 
ustvarjanju pogojev za trajnostno rast;

4. poziva Komisijo, naj poveča 
učinkovitost Evropskega socialnega sklada 
(ESS) pri zagotavljanju priložnosti 
evropskim državljanom, da bi postali 
zaposljivi in prilagodljivi, ter pri 
ustvarjanju pogojev za trajnostno rast ter 
ekonomsko in socialno kohezijo;

Or. pt

Predlog spremembe 38
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj poveča 
učinkovitost Evropskega socialnega sklada 
(ESS) pri zagotavljanju priložnosti 
evropskim državljanom, da bi postali 
zaposljivi in prilagodljivi, ter pri 
ustvarjanju pogojev za trajnostno rast;

4. poziva Komisijo, naj poveča 
učinkovitost Evropskega socialnega sklada 
(ESS) pri zagotavljanju priložnosti 
evropskim državljanom, da bi postali 
zaposljivi in prilagodljivi, ter pri 
ustvarjanju pogojev za trajnostno rast;
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opozarja, da je učinkovitost ESS odvisna 
od njegove zmožnosti, da se prilagodi 
lokalnim težavam in posebnim 
ozemeljskim zahtevam; poudarja 
pomembnost vseživljenjskega poklicnega 
usposabljanja za vse uslužbence ESS;

Or. en

Predlog spremembe 39
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj poveča 
učinkovitost Evropskega socialnega sklada 
(ESS) pri zagotavljanju priložnosti 
evropskim državljanom, da bi postali 
zaposljivi in prilagodljivi, ter pri 
ustvarjanju pogojev za trajnostno rast;

4. poziva Komisijo, naj poveča 
učinkovitost Evropskega socialnega sklada 
(ESS) pri zagotavljanju priložnosti 
evropskim državljanom, da bi postali 
zaposljivi in prilagodljivi, ter pri 
ustvarjanju pogojev za pametno, trajnostno 
in vključujočo rast; zato poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo močne 
sinergije med strukturnimi skladi in 
ustreznimi evropskimi politikami ter 
spodbujajo projekte, ki izpolnjujejo 
zahteve trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 40
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poziva države članice, naj okrepijo 
usmerjenost k izobrazbi in usposabljanju 
delavcev v povezavi z visokokakovostnimi 
in v prihodnost usmerjenimi službami v 
družbi, usmerjeni k znanju;
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Or. en

Predlog spremembe 41
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ob upoštevanju dejstva, da je ESS 
osnovno orodje v boju proti revščini, 
socialni izključenosti in brezposelnosti, 
poziva Komisijo, naj okrepi potencial, 
finančno avtonomijo in fleksibilnost ESS 
ter poenostavi postopke, spremljanje in 
nadzor;

5. ob upoštevanju dejstva, da je ESS 
osnovno orodje, usmerjeno k izboljšanju 
zaposlovanja in možnosti zaposlitve, 
spodbujanju prilagajanja znanj delavcev 
potrebam trga dela, izboljšanju 
vključevanja v trg dela in krepitvi socialne 
vključenosti, poziva Komisijo, naj okrepi 
potencial ESS kot ključno komponento 
kohezijske politike, izboljša njegovo 
prožnost ter poenostavi in poenoti
postopke, spremljanje in nadzor; poziva 
Komisijo, naj zagotovi kar največje 
dopolnjevanje in medsebojni vpliv med 
ESS in ESRR ter drugimi finančnimi 
instrumenti;

Or. en

Predlog spremembe 42
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ob upoštevanju dejstva, da je ESS 
osnovno orodje v boju proti revščini, 
socialni izključenosti in brezposelnosti, 
poziva Komisijo, naj okrepi potencial, 
finančno avtonomijo in fleksibilnost ESS 
ter poenostavi postopke, spremljanje in 
nadzor;

5. ob upoštevanju dejstva, da je ESS z 
vključevanjem na trg dela osnovno orodje 
v boju proti revščini, socialni izključenosti 
in brezposelnosti, poziva Komisijo, naj v 
težnji k ekonomski in socialni koheziji 
okrepi potencial, finančno avtonomijo in 
fleksibilnost ESS kot odgovor na sedanje 
in bodoče izzive na področju 
zaposlovanja; naj poenostavi postopke in 
nadzor ter izboljša spremljanje tekočih 
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zadev;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ob upoštevanju dejstva, da je ESS 
osnovno orodje v boju proti revščini, 
socialni izključenosti in brezposelnosti, 
poziva Komisijo, naj okrepi potencial, 
finančno avtonomijo in fleksibilnost ESS 
ter poenostavi postopke, spremljanje in 
nadzor;

5. ob upoštevanju dejstva, da je ESS 
osnovno orodje v boju proti revščini, 
socialni izključenosti, razlikam med 
spoloma, socialni diskriminaciji 
(invalidnih ljudi, migrantov, starejših itd.)
in brezposelnosti, poziva Komisijo, naj 
okrepi potencial, finančno avtonomijo in 
fleksibilnost ESS ter z upoštevanjem 
družbene trajnosti poenostavi postopke, 
spremljanje in nadzor;

Or. pt

Predlog spremembe 44
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ob upoštevanju dejstva, da je ESS 
osnovno orodje v boju proti revščini, 
socialni izključenosti in brezposelnosti, 
poziva Komisijo, naj okrepi potencial, 
finančno avtonomijo in fleksibilnost ESS 
ter poenostavi postopke, spremljanje in 
nadzor;

5. ob upoštevanju dejstva, da je ESS 
osnovno orodje v boju proti revščini, 
socialni izključenosti in brezposelnosti, 
poziva Komisijo, naj okrepi potencial, 
finančno avtonomijo in fleksibilnost ESS 
ter pregleda in poenostavi postopke, 
pregled, spremljanje in nadzor; poziva, naj 
se uvedejo novi pogoji nediskriminacije in 
odprave segregacije, da se zagotovi 
podpora tistim, ki jo najbolj potrebujejo, 
usmerjena izrecno, a ne izključno, tudi k 
romskim skupnostim;
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Or. en

Predlog spremembe 45
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ob upoštevanju dejstva, da je ESS 
osnovno orodje v boju proti revščini, 
socialni izključenosti in brezposelnosti, 
poziva Komisijo, naj okrepi potencial, 
finančno avtonomijo in fleksibilnost ESS 
ter poenostavi postopke, spremljanje in 
nadzor;

5. ob upoštevanju dejstva, da je ESS 
osnovno orodje v boju proti revščini, 
socialni izključenosti in brezposelnosti, 
poziva Komisijo, naj okrepi potencial, 
finančno avtonomijo in fleksibilnost ESS, 
poenostavi izvajanje projektov ter izboljša
spremljanje in nadzor; opozarja na dobre 
izkušnje organizatorjev projektov z 
globalnimi nepovratnimi sredstvi ter 
pozdravlja pozitivno oceno globalnih 
nepovratnih sredstev v poročilu EESO 
glede učinkovitega partnerstva (Jan 
Olsson, ECO/258);

Or. de

Predlog spremembe 46
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ob upoštevanju dejstva, da je ESS 
osnovno orodje v boju proti revščini, 
socialni izključenosti in brezposelnosti, 
poziva Komisijo, naj okrepi potencial, 
finančno avtonomijo in fleksibilnost ESS 
ter poenostavi postopke, spremljanje in 
nadzor;

5. ob upoštevanju dejstva, da je ESS 
osnovno orodje v boju proti revščini, 
socialni izključenosti in brezposelnosti, 
poziva Komisijo, naj okrepi potencial, 
finančno avtonomijo in fleksibilnost ESS 
ter poenostavi postopke, spremljanje in
nadzor; poudarja vlogo ESS pri krepitvi 
razsežnosti socialne vključenosti; 
poudarja potrebo po bolj preglednih 
politikah ESS o dodelitvi sredstev ter 
podrobni oceni in pregledu doseženih 
otipljivih rezultatov glede zaposlovanja;
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Or. en

Predlog spremembe 47
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. priznava vlogo ESS pri doseganju 
socialnih ciljev in prosi Komisijo, naj 
nadalje spodbuja skladnost in povezave 
med ESS in različnimi okvirnimi 
programi, kot sta EQUAL in „Evropa za 
državljane“, da se vzpostavita boljše 
usklajevanje in sodelovanje med 
političnimi instrumenti EU;

Or. en

Predlog spremembe 48
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 b. meni, da naj bi ESS spodbujal 
aktivno udeležbo državljanov v družbi in 
na trgu dela in tako ustvaril enake 
možnosti za vse; zato opozarja na pomen 
sestavljanja proračuna, ki upošteva 
enakost spolov, za izboljšanje človeških 
virov in kapitala, ki sta nujna pogoja za 
konkurenčno gospodarstvo, ki temelji na 
znanju;

Or. en
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Predlog spremembe 49
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 c. poziva države članice, naj bolje 
uporabijo vire in izboljšajo zmožnosti 
lokalnih in regionalnih organov, zlasti 
nevladnih organizacij ter malih in 
srednjih podjetij, za ekonomski, socialni 
in ozemeljski razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 50
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. pozdravlja, da strateško poročilo 
(KOM(2010)110) bolj upošteva 
usmerjenost k rezultatom pri izvajanju 
strukturnih skladov; podpira razmisleke 
Komisije, da bi se pri izvajanju 
strukturnih skladov bolj upoštevala 
usmerjenost k rezultatom, ustvarjale 
finančne spodbude, ki bi koristile tistim 
državam članicam, ki dosegajo zastavljene 
cilje, in tako nagradilo uspešno izvajanje 
programov; pozdravlja, da se s tem 
podpira ciljno usmerjena uporaba denarja 
za prizadete;

Or. de

Predlog spremembe 51
Danuta Jazłowiecka

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

5 a. pozdravlja dejstvo, da je bilo več kot 
50 % ljudi, ki so jih dosegli programi 
ESS, žensk; pričakuje, da bodo Komisija 
in države članice namenile več pozornosti 
vključevanju starejših delavcev v trg dela 
z upoštevanjem demografskega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 52
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 b. pričakuje tesnejše sodelovanje med 
Komisijo in državami članicami za hitrejši 
in učinkovitejši odziv na spremembe na 
trgu dela ter izvajanje nujnih, k 
rezultatom usmerjenih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 53
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 c. pozdravlja dejstvo, da je bila podpora 
ESS koristna pri izvajanju reform trga 
dela in da je ESS dokazano učinkovito 
orodje pri prehodu s pasivnih na aktivne 
in celo preventivne politike trga dela;
poziva države članice, naj nadaljujejo 
strukturne reforme, ki bodo preprečile 
morebitno prihodnjo krizo trgov dela;

Or. en
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Predlog spremembe 54
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj okrepi spremljanje 
napredka s krepitvijo široke uporabe 
ključnih kazalnikov v nacionalnih 
strateških poročilih; poudarja potrebo po 
razjasnitvi vseh dosežkov nacionalnih 
politik na področju ustvarjanja delovnih 
mest, spodbujanja enakih možnosti in 
socialne vključenosti vseh ranljivih skupin.

6. poziva Komisijo, naj okrepi spremljanje 
napredka s krepitvijo široke uporabe 
ključnih kazalnikov v nacionalnih 
strateških poročilih; poudarja, da bi 
morala Komisija zaprositi države članice, 
naj zagotovijo ustrezne kvalitativne in 
kvantitativne podatke o izvajanju 
programov kohezijske politike; poudarja 
potrebo po razjasnitvi vseh dosežkov 
nacionalnih politik na področju ustvarjanja 
delovnih mest, spodbujanja enakih 
možnosti in socialne vključenosti vseh 
ranljivih skupin.

Or. en

Predlog spremembe 55
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj okrepi spremljanje 
napredka s krepitvijo široke uporabe 
ključnih kazalnikov v nacionalnih 
strateških poročilih; poudarja potrebo po 
razjasnitvi vseh dosežkov nacionalnih 
politik na področju ustvarjanja delovnih 
mest, spodbujanja enakih možnosti in 
socialne vključenosti vseh ranljivih skupin.

6. poziva Komisijo, naj okrepi spremljanje 
napredka s krepitvijo široke uporabe 
predhodne opredelitve jasnih in merljivih 
ciljev ter kazalnikov učinka v nacionalnih 
strateških poročilih, kjer morajo biti 
kazalniki jasno razloženi, statistično 
potrjeni, redno zbrani in objavljeni; 
poudarja potrebo po razjasnitvi vseh 
dosežkov nacionalnih politik na področju 
ustvarjanja delovnih mest, spodbujanja 
enakih možnosti in socialne vključenosti 
vseh ranljivih skupin;
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Or. en

Predlog spremembe 56
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 6 A (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da kohezijske politike ni mogoče 
imeti preprosto za sredstvo za 
uresničevanje ciljev drugih sektorskih 
politik, temveč gre za politiko Skupnosti, 
ki zagotavlja znatno dodano vrednost in 
ima lasten namen, namreč ekonomsko in 
socialno kohezijo;

Or. pt

Predlog spremembe 57
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 6 B (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo, da izvede poglobljeno 
analizo vpliva, ki ga ima izvajanje pakta 
za stabilnost in rast, evra in liberalizacije 
notranjih in mednarodnih trgov na 
kohezijsko in konvergenčno politiko, zlasti 
v povezavi z mikropodjetji ter malimi in 
srednjimi podjetji v vsaki državi članici;

Or. pt

Predlog spremembe 58
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

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

6а. Calls on the Commission to encourage 
the Member States to use the various 
cohesion policy instruments in a more 
integrated and coordinated way, with a 
view to greater effectiveness, based on 
stepping up activities geared to realising 
the priority of social inclusion.

Or. bg

Predlog spremembe 59
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. poziva k redni politični razpravi za 
izboljšanje preglednosti, odgovornosti in 
ocene učinkov kohezijske politike.

Or. en


