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Predlog spremembe 1
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da demografske projekcije o 
koeficientu starostne odvisnosti kažejo na 
čedalje večje razlike med regijami, saj bo 
to razmerje do leta 2020 v 40 regijah vsaj 
za 25 % višje od povprečja EU, kar bo 
povzročilo resne težave pri oskrbi starejših, 
ustreznosti in usposobljenosti delovne sile 
ter mnoge druge socialne probleme;

1. ugotavlja, da demografske projekcije o 
koeficientu starostne odvisnosti kažejo na 
čedalje večje razlike med regijami, saj bo 
to razmerje do leta 2020 v 40 regijah vsaj 
za 25 % višje od povprečja EU, kar bo 
povzročilo resne težave pri oskrbi starejših, 
ustreznosti in usposobljenosti delovne sile 
ter mnoge druge socialne probleme;
ugotavlja, da študije in analize regij, ki se 
soočajo z neto izseljevanjem, poleg tega pa 
tudi z visoko stopnjo brezposelnosti, 
kažejo, da se izseljuje skoraj 25 % več 
mladih žensk kot moških in da je to 
posledica diskriminacije mladih žensk pri 
dostopu do dobrih mest za usposabljanje, 
delovnih mest in poklicnih priložnosti;

Or. en

Predlog spremembe 2
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da demografske projekcije o 
koeficientu starostne odvisnosti kažejo na 
čedalje večje razlike med regijami, saj bo 
to razmerje do leta 2020 v 40 regijah vsaj 
za 25 % višje od povprečja EU, kar bo 
povzročilo resne težave pri oskrbi starejših, 
ustreznosti in usposobljenosti delovne sile 
ter mnoge druge socialne probleme;

1. ugotavlja, da demografske projekcije o 
koeficientu starostne odvisnosti kažejo na 
čedalje večje razlike med regijami, saj bo 
to razmerje do leta 2020 v 40 regijah vsaj 
za 25 % višje od povprečja EU, kar bo 
poleg pokojninskih sistemov in sistemov 
zdravstvenega varstva povzročilo resne 
težave pri oskrbi starejših, ustreznosti in 
usposobljenosti delovne sile ter mnoge 
druge socialne probleme;
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Or. en

Predlog spremembe 3
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da staranje evropske družbe 
prikriva precejšnje razlike med regijami in 
da je zaradi nacionalnih podatkov o 
demografskih spremembah, ki zakrivajo 
dejansko stanje na lokalni ravni, včasih 
težko opredeliti potrebe po 
infrastrukturah in potrebne finančne 
transferje osrednjih vlad; poziva komisijo, 
naj prispeva k izboljšanju kakovosti in 
zanesljivosti statističnih podatkov o 
demografskih težnjah;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. meni, da je daljša pričakovana 
življenjska doba pozitiven dejavnik in jo je 
treba tako tudi obravnavati; zato poziva 
EU, naj poskrbi, da bodo države članice 
zagotovile, da upokojenci, zlasti tisti, ki so 
na robu revščine in ki si ne morejo 
privoščiti strehe nad glavo ali skrbeti zase, 
ne bodo zapadli v revščino in bodo lahko 
dostojno preživeli zadnje življenjsko 
obdobje;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. se kljub temu zaveda, da 
preseljevanje, zlasti regijam, ki se soočajo 
z neto izseljevanjem, omogoča zajezitev 
negativnega učinka demografskih 
sprememb, in zato poziva države članice, 
naj prepoznajo vključevanje migrantov 
kot strateško pomemben ukrep;

Or. en

Predlog spremembe 6
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. ugotavlja, da so daljša pričakovana 
življenjska doba, nižja stopnja rodnosti in 
preseljevanje povzročili demografske 
spremembe z znatnimi teritorialnimi 
razlikami v Evropi, velikimi razhajanji 
med državami članicami, regijami in 
mesti, včasih celo znotraj mest;

Or. en

Predlog spremembe 7
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. meni, da je nedavna gospodarska in 
finančna kriza poslabšala razmere glede 
demografskih trendov v Evropi, zaradi 
česar je ta problem še težje rešiti;

Or. en

Predlog spremembe 8
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 c. ugotavlja, da se bo treba za 
uresničitev ciljev Strategije Evropa 2020 
za pametno, trajno in vključujočo rast 
spopasti z demografskimi spremembami;
meni, da bi bilo treba v tem okviru 
staranje obravnavati kot priložnost in ne 
kot breme, strukturni skladi pa bi morali 
državam članicam, regijam in mestom 
nuditi možnosti;

Or. en

Predlog spremembe 9
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 d. poudarja, da demografske 
spremembe, zlasti staranje prebivalstva, 
izrazito vplivajo na zagotavljanje socialne 
infrastrukture, kot so pokojninski sistemi, 
zdravstvena nega in zdravstveno varstvo, 
saj morajo regionalni organi zadovoljiti 



AM\856323SL.doc 7/25 PE458.547v01-00

SL

spreminjajoče se potrebe različnih skupin 
prebivalstva;

Or. en

Predlog spremembe 10
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. da bi se čim bolj učinkovito odzvali na 
te izzive, meni, da bi bilo treba v merila za 
dodelitev sredstev v okviru kohezijske 
politike poleg BDP (trenutno najboljše 
razpoložljivo merilo) vključiti tudi kazalce 
demografskih sprememb, zlasti koeficient 
starostne odvisnosti;

2. da bi se čim bolj učinkovito odzvali na 
te izzive, meni, da bi bilo treba v merila za 
dodelitev sredstev v okviru kohezijske 
politike poleg BDP (trenutno najboljše 
razpoložljivo merilo) vključiti tudi kazalce
demografskih sprememb in socialne 
kazalce;

Or. en

Predlog spremembe 11
Kinga Göncz, Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. da bi se čim bolj učinkovito odzvali na 
te izzive, meni, da bi bilo treba v merila za 
dodelitev sredstev v okviru kohezijske 
politike poleg BDP (trenutno najboljše 
razpoložljivo merilo) vključiti tudi kazalce 
demografskih sprememb, zlasti koeficient 
starostne odvisnosti;

2. da bi se čim bolj učinkovito odzvali na 
izzive v Evropi, meni, da bi bilo treba v 
merila za dodelitev sredstev v okviru 
kohezijske politike poleg BDP med 
mnogimi drugimi pomembnimi kazalci, 
naštetimi v mnenju odbora EMPL „BDP 
in več – Merjenje napredka v svetu, ki se 
spreminja“ vključiti tudi kazalce 
demografskih sprememb, zlasti koeficient 
starostne odvisnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da imajo demografske 
spremembe v posameznih regijah resne 
posledice, zato so potrebne različne 
prilagoditvene strategije, glede na to, ali 
gre za regijo, kamor se ljudje priseljujejo, 
ali tako, kjer se prebivalstvo zmanjšuje; 
ugotavlja, da se kakovost življenja v 
regijah, ki se krčijo in so večinoma 
podeželske, opredeljuje drugače kot v 
regijah, kjer prebivalstvo narašča, in da 
so zato potrebne različne strategije 
pomoči;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. poudarja, da bi bilo treba Evropski 
socialni sklad obravnavati kot bistven vir 
za podporo možnosti usposabljanja, 
povečanje stopnje zaposlenosti, 
spremembo poklicne poti in socialno 
vključevanje žensk, mladih in starejših;
poziva k izkoriščanju polnega potenciala 
Evropskega socialnega sklada v tej zvezi;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja pomembnost Evropskega 
socialnega sklada za kohezijsko politiko in 
poziva k oblikovanju celostnih programov 
na regionalni ravni, tako da bo mogoče 
Evropski sklad za regionalni razvoj in 
Evropski socialni sklad boljše uporabljati 
skupaj in tudi s skupno kmetijsko politiko, 
pri čemer se je treba usmeriti na dosežke 
pri konkurenčnosti, zaposlovanju in drugih 
ciljih strategije Evropa 2020; poziva, naj 
bo kohezijska politika pogojena z dosežki 
ter naj zanje določi merljive cilje in 
kazalce, da bi omogočila sprotno 
vrednotenje;

3. ugotavlja, da imajo vse regije, tudi tiste 
z neto izseljevanjem, poseben potencial na 
veliko različnih področjih; poziva države 
članice, naj v okviru svojih ukrepov 
prednost namenijo strategijam, ki tem 
regijam omogočajo popolno izkoriščanje 
njihovega razvojnega potenciala, saj 
izkušnje kažejo, da to lahko spodbudi 
lokalne ter regionalne gospodarske in 
socialne akterje, s čimer bodo regije z neto 
izseljevanjem ponovno bolj privlačne, 
trend preseljevanja pa se bo obrnil; 
poudarja pomembnost Evropskega 
socialnega sklada v zvezi s tem in poziva k 
oblikovanju celostnih programov na 
regionalni ravni, tako da bo mogoče 
Evropski sklad za regionalni razvoj in 
Evropski socialni sklad boljše uporabljati 
skupaj in tudi s skupno kmetijsko politiko, 
pri čemer se je treba usmeriti na dosežke 
pri trajnostnem razvoju, izkoreninjanju 
revščine, konkurenčnosti, zaposlovanju in 
drugih ciljih strategije Evropa 2020; 
poziva, naj bo kohezijska politika pogojena 
z dosežki ter naj zanje določi merljive cilje 
in kazalce, da bi omogočila sprotno 
vrednotenje;

Or. en

Predlog spremembe 15
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja pomembnost Evropskega 
socialnega sklada za kohezijsko politiko in 
poziva k oblikovanju celostnih programov 
na regionalni ravni, tako da bo mogoče 
Evropski sklad za regionalni razvoj in 
Evropski socialni sklad boljše uporabljati 
skupaj in tudi s skupno kmetijsko politiko, 
pri čemer se je treba usmeriti na dosežke 
pri konkurenčnosti, zaposlovanju in drugih 
ciljih strategije Evropa 2020; poziva, naj 
bo kohezijska politika pogojena z dosežki 
ter naj zanje določi merljive cilje in 
kazalce, da bi omogočila sprotno 
vrednotenje;

3. poudarja pomembnost Evropskega 
socialnega sklada za kohezijsko politiko in 
poziva k oblikovanju celostnih programov 
na regionalni ravni, tako da bo mogoče 
Evropski sklad za regionalni razvoj in 
Evropski socialni sklad boljše uporabljati 
skupaj in tudi s skupno kmetijsko politiko, 
s čimer bo mogoče učinkovito zadostiti 
potrebam podeželskih območij in meni, da 
je treba vso kohezijsko politiko usmeriti na 
dosežke pri konkurenčnosti, zaposlovanju 
in drugih ciljih strategije Evropa 2020; 
poziva, naj bo kohezijska politika pogojena 
z dosežki ter naj zanje določi merljive cilje 
in kazalce, da bi omogočila sprotno 
vrednotenje;

Or. fi

Predlog spremembe 16
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja pomembnost Evropskega 
socialnega sklada za kohezijsko politiko in 
poziva k oblikovanju celostnih programov 
na regionalni ravni, tako da bo mogoče 
Evropski sklad za regionalni razvoj in 
Evropski socialni sklad boljše uporabljati 
skupaj in tudi s skupno kmetijsko politiko, 
pri čemer se je treba usmeriti na dosežke 
pri konkurenčnosti, zaposlovanju in drugih 
ciljih strategije Evropa 2020; poziva, naj 
bo kohezijska politika pogojena z dosežki 
ter naj zanje določi merljive cilje in 
kazalce, da bi omogočila sprotno 
vrednotenje;

3. poudarja pomembnost Evropskega 
socialnega sklada za kohezijsko politiko in 
poziva k oblikovanju celostnih programov 
na regionalni ravni, tako da bo mogoče 
Evropski sklad za regionalni razvoj in 
Evropski socialni sklad boljše uporabljati 
skupaj in tudi s skupno kmetijsko politiko, 
pri čemer se je treba usmeriti na dosežke 
pri konkurenčnosti, zaposlovanju in drugih 
ciljih strategije Evropa 2020; poziva, naj 
bo kohezijska politika pogojena z dosežki 
ter naj zanje določi merljive cilje in 
kazalce, da bi omogočila sprotno 
vrednotenje; poziva k oceni in pregledu 
rezultatov, ki so bili doseženi s sredstvi 
Evropskega socialnega sklada;
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Predlog spremembe 17
Siiri Oviir

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja pomembnost Evropskega 
socialnega sklada za kohezijsko politiko in 
poziva k oblikovanju celostnih programov 
na regionalni ravni, tako da bo mogoče 
Evropski sklad za regionalni razvoj in 
Evropski socialni sklad boljše uporabljati 
skupaj in tudi s skupno kmetijsko politiko, 
pri čemer se je treba usmeriti na dosežke 
pri konkurenčnosti, zaposlovanju in drugih 
ciljih strategije Evropa 2020; poziva, naj 
bo kohezijska politika pogojena z dosežki 
ter naj zanje določi merljive cilje in 
kazalce, da bi omogočila sprotno 
vrednotenje;

3. poudarja pomembnost Evropskega 
socialnega sklada za kohezijsko politiko in 
poziva k oblikovanju celostnih programov 
na regionalni ravni, tako da bo mogoče 
Evropski sklad za regionalni razvoj in 
Evropski socialni sklad boljše uporabljati 
skupaj in tudi s skupno kmetijsko in 
okoljsko politiko, pri čemer se je treba 
usmeriti na dosežke pri konkurenčnosti, 
zaposlovanju in drugih ciljih strategije 
Evropa 2020; poziva, naj bo kohezijska 
politika pogojena z dosežki ter naj zanje 
določi merljive cilje in kazalce, da bi 
omogočila sprotno vrednotenje;

Or. et

Predlog spremembe 18
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. predlaga, da bi bilo treba bolj 
izkoristiti možnosti, ki jih ponuja Evropski 
socialni sklad za mobilizacijo lokalnega 
socialnega kapitala za lokalne storitve v
bližini, da bi tako upoštevali posebne 
potrebe starejših in jim omogočili, da bi 
bili čim dlje neodvisni; poleg tega 
poudarja, da je treba v regijah, ki se 
soočajo z neto izseljevanjem, sprejeti 
ukrepe za ohranitev velikega dela 
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naravnega demografskega ravnovesja, 
kar zlasti vključuje zagotavljanje varstva 
otrok, privlačne izobraževalne 
infrastrukture in splošnega dostopa do 
drugih storitev splošnega pomena;

Or. en

Predlog spremembe 19
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva, naj se v okviru Evropskega 
socialnega sklada izboljšajo pogoji dela in 
zmožnosti za delo starejših, ter naj se 
nadaljujejo spodbude za daljšo delovno 
dobo, kot je zdaj; poziva, naj se organizira 
nadaljnje usposabljanje za zaposlene, da 
bi se ustreglo spreminjajočim se potrebam 
delovnega življenja, ter poziva, naj se 
starejšim podjetnikom nudi pomoč;

Or. fi

Predlog spremembe 20
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. meni, da bi bilo treba s sredstvi 
Evropskega socialnega podpirati razvoj 
skrbstvenih storitev, med drugim 
dolgoročnega varstva starejših kot novega 
prihodnjega storitvenega sektorja, pa tudi 
kot sredstva za povečanje stopnje 
zaposlenosti, zlasti med negovalkami;
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Or. en

Predlog spremembe 21
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva, naj se s sprejemanjem in 
prilagoditvijo inovativnih proizvodov in 
procesov vzpostavijo ugodne razmere za 
podjetja, zlasti za mala in srednja 
podjetja,

Or. ro

Predlog spremembe 22
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. meni, da je treba spodbujati 
interaktivne povezave med raziskovalnimi 
ustanovami in predstavniki poslovnega 
sveta.

Or. ro

Predlog spremembe 23
Siiri Oviir

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – Uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi bilo mogoče regije, kjer bo 
staranje prebivalstva najhitrejše, uporabiti 

4. meni, da obrobna območja v smislu 
socialnih zadev in gospodarstva ne bi 
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za preizkušanje in financiranje inovativnih 
rešitev za regionalne probleme, ki jih 
povzročajo hitre demografske spremembe, 
ob upoštevanju dejstva da so na številnih 
področjih potrebne inovacije, na primer:

smela obstajati v Evropi in da je treba v ta 
namen pripraviti številne politike in 
ukrepe, kot je davčna politika, ki spodbuja 
mlade, da ostanejo v obrobnih območjih 
ali da se v njih naselijo, ter jim omogoča, 
da tam tudi preživljajo; meni, da bi bilo 
mogoče regije, kjer bo staranje 
prebivalstva najhitrejše, uporabiti za 
preizkušanje in financiranje inovativnih 
rešitev za regionalne probleme, ki jih 
povzročajo hitre demografske spremembe, 
ob upoštevanju dejstva da so na številnih 
področjih potrebne inovacije, na primer:

Or. et

Predlog spremembe 24
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – Uvodni del 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi bilo mogoče regije, kjer bo 
staranje prebivalstva najhitrejše, uporabiti 
za preizkušanje in financiranje inovativnih 
rešitev za regionalne probleme, ki jih 
povzročajo hitre demografske spremembe, 
ob upoštevanju dejstva da so na številnih 
področjih potrebne inovacije, na primer:

4. ugotavlja, da inovativni in 
decentralizirani infrastrukturni koncepti 
skupaj z visoko stopnjo aktivnega 
državljanstva izboljšujejo kakovost 
življenja v regijah z neto izseljevanjem in 
prispevajo k njihovi ekonomski 
stabilnosti, tudi med mladimi; meni, da bi 
bilo mogoče regije, kjer bo staranje 
prebivalstva najhitrejše, uporabiti za 
preizkušanje in financiranje inovativnih 
rešitev za regionalne probleme, ki jih 
povzročajo hitre demografske spremembe, 
ob upoštevanju dejstva da so na številnih 
področjih potrebne inovacije, na primer:

Or. en
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Predlog spremembe 25
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – Uvodni del 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi bilo mogoče regije, kjer bo 
staranje prebivalstva najhitrejše, uporabiti 
za preizkušanje in financiranje inovativnih 
rešitev za regionalne probleme, ki jih 
povzročajo hitre demografske spremembe, 
ob upoštevanju dejstva da so na številnih 
področjih potrebne inovacije, na primer:

4. meni, da je treba regionalna 
gospodarstva in strukture vnaprej 
obnoviti, da bodo pripravljeni za soočanje 
s posledicami staranja prebivalstva in da 
bi bilo mogoče regije, kjer bo staranje 
prebivalstva najhitrejše, uporabiti za 
preizkušanje in financiranje inovativnih 
rešitev za regionalne probleme, ki jih 
povzročajo hitre demografske spremembe, 
ob upoštevanju dejstva da so na številnih 
področjih potrebne nove socialne inovacije
in inovacije storitev, na primer:

Or. fi

Predlog spremembe 26
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – alinea 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– pomoč družinam z namenom povečanja 
rodnosti,

– usklajevanje družinskega in poklicnega 
življenja, vključno s finančno in ustrezno 
infrastrukturno podporo ter priznavanjem 
dela na področju oskrbe,

Or. en

Predlog spremembe 27
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – alinea 1 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

pomoč družinam z namenom povečanja 
rodnosti,

– pomoč družinam z namenom povečanja 
stopnje rodnosti,

Or. en

Predlog spremembe 28
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – alinea 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– podiranje zaposlovanja starejših z večjo 
prilagodljivostjo delovnih razmerij,

Or. cs

Predlog spremembe 29
Siiri Oviir

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – alinea 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– odprava marginalizacije regij in 
razvijanje regij, ki so v zaostanku,

Or. et

Predlog spremembe 30
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – alinea 2 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

– zagotavljanje ustreznega števila osebja, 
ki bo skrbelo za starejše,

– zagotavljanje ustreznega in 
kakovostnega splošnega sistema osnovnih 
storitev splošnega pomena, vključno s 
skrbstvenimi storitvami za starejše, saj je 
splošni dostop do socialnih storitev 
temeljna pravica, poleg tega pa je treba 
ohraniti načelo solidarnosti tudi pri 
soočanju z demografskim neravnovesjem,

Or. en

Predlog spremembe 31
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – alinea 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– povečanje storilnosti v zdravstvu in skrbi 
za starejše z uporabo IKT,

– povečanje dostopnosti v zdravstvu in 
skrbi za starejše z uporabo IKT,

Or. en

Predlog spremembe 32
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – alinea 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– zagotavljanje, da je starejše prebivalstvo 
zdravo, aktivno in da lahko živi doma,

– ohranjanje gospodarske udeležbe in 
razvijanja veščin (na primer z 
usposabljanjem) vse starejšega 
prebivalstva s korenito reformo 
načrtovanja poklicne poti za zaposlene, ki 
so starejši od 50 let in ki so sedaj pogosto 
prikrajšani zaradi diskriminacije v 
kadrovskih postopkih, neustreznega 
dostopa do usposabljanja, tudi o veščinah 
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in tehnologijah, ter nepriznavanja 
pridobljenih izkušenj,

Or. en

Predlog spremembe 33
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – alinea 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

zagotavljanje, da je starejše prebivalstvo 
zdravo, aktivno in da lahko živi doma,

– zagotavljanje, da je starejše prebivalstvo 
zdravo, aktivno in da lahko živi doma, in 
izkoriščanje potenciala starejših delavcev, 
podjetnikov in prostovoljcev s 
spodbujanjem njihove zaposljivosti, 
usposabljanja in izobraževanja,

Or. en

Predlog spremembe 34
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – alinea 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– države članice bi morale sprejeti 
praktične ukrepe za zagotovitev zdravega 
staranja tako, da bodo omogočile 
enakopraven dostop do osnovnega 
zdravstvenega varstva ter izboljšale 
kakovost in varnost zdravljenja za vse 
državljane;

Or. ro
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Predlog spremembe 35
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – alinea 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ukrepanje ob obdobjih poslabšanja 
stanja starejših občanov;

– zagotavljanje, da se lahko šibkejše 
skupine, kot so priseljenci, invalidi in 
starejši, udeležijo usposabljanj, s katerimi 
si bodo izboljšale dostop do informacijske 
in komunikacijske tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 36
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – alinea 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ukrepanje ob obdobjih poslabšanja stanja 
starejših občanov;

– ukrepanje ob obdobjih poslabšanja stanja 
starejših občanov z zagotavljanjem 
ustreznega izobraževanja, veščin in 
usposabljanja, da se zagotovi njihovo 
socialno vključevanje;

Or. en

Predlog spremembe 37
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – alinea 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– spodbujanje notranjega preseljevanja, 
da se zadovolji potrebam regionalnega 
trga dela, saj bodo morda visoko 
usposobljeni migranti bistveni za nekatere 
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regionalne gospodarske sektorje;

Or. en

Predlog spremembe 38
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. v zvezi s tem pozdravlja predlog 
Komisije za partnerstvo za inovacije o 
dejavnem in zdravem staranju, ki bi lahko 
omogočilo usklajevanje razvoja zgoraj 
omenjenih inovacij; poziva, naj bo 
kohezijski proračun bolj prilagodljiv, kot 
je, da bi se lahko uporabile nove ideje in 
pristopi, ter da bi se spodbujalo tveganje 
in eksperimentiranje;

Or. fi

Predlog spremembe 39
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. ugotavlja, da regionalna in strukturna 
politika v tem programskem obdobju 
temeljita na programih, osredotočenih na 
sklad, in meni, da bi bilo treba ukrepe 
strukturnega sklada v drugem 
programskem obdobju združiti v enoten 
programski dokument na ustrezni 
regionalni ravni;

Or. fi
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Predlog spremembe 40
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja potrebo po javnih izdatkih za 
predšolske otroke in velike družine, zlasti 
za zagotavljanje storitev pomoči pri 
varstvu otrok in za zaščito mater
samohranilk in enostarševskih družin, za 
katere je nevarnost socialne izključenosti, 
osamljenosti in revščine še toliko večja; 
poudarja, da so te storitve splošnega 
pomena in prispevajo k ustvarjanju 
delovnih mest ter lokalnemu in 
regionalnemu gospodarskemu razvoju; 
poziva Komisijo, naj uveljavi zglede 
najboljše prakse v regijah nekaterih držav 
članic;

Or. fr

Predlog spremembe 41
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. zato priporoča javno-zasebno vlaganje 
v sektor otroškega varstva in predšolski 
izobraževalni sistem;

Or. fr

Predlog spremembe 42
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo) 



PE458.547v01-00 22/25 AM\856323SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja, da je ustrezen dostop do 
storitev za varstvo otrok, starostnikov, 
invalidov in drugih vzdrževanih oseb 
bistven, če želimo doseči polno in enako 
udeleženost moških in žensk na trgu dela, 
kar bo vplivalo na raven razpoložljive 
neuradne oskrbe;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. poudarja pomen aktivnega 
posredovanja javnih organov, ki morajo 
zlasti poskrbeti za socialne storitve 
splošnega pomena za družine in majhne 
otroke ter za varstvo in oskrbo starejših in 
vseh vzdrževanih oseb; meni, da je dostop 
do teh storitev temeljna pravica; poziva 
Komisijo, naj za socialne storitve 
splošnega pomena zagotovi pravno 
varnost s predpisi Unije, ki bodo 
zagotavljali splošen dostop do teh storitev 
in načelo solidarnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 44
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 4 e (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4e. poudarja, da prostovoljstvo in socialne 
mreže v regijah, v katerih se prebivalstvo 
zmanjšuje, bistveno pripomorejo k 
zadovoljevanju potreb tamkajšnjih 
prebivalcev, vendar ne morejo prevzeti 
osrednje vloge, ki jo imajo v teh regijah 
javni organi, ki zagotavljajo storitve 
splošnega pomena; meni, da je treba 
takšno udejstvovanje državljanov priznati 
in akterje s tega področja kot partnerje 
vključiti v regionalno politiko; poudarja, 
da se na ta način sprožijo učni procesi, ki 
bodo regijam omogočili, da se bodo 
spoprijele z izzivi demografskih 
sprememb;

Or. fr

Predlog spremembe 45
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poziva države članice, naj izvedejo 
reforme svojih davčnih sistemov, da bodo 
zagotovile, da ljudje, ki prekinejo svojo 
poklicno pot, ker skrbijo za otroke ali 
starejše, niso v slabšem položaju v zvezi s 
pokojnino in sistemom socialnega 
varstva;

Or. en

Predlog spremembe 46
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva, naj bo kohezijska politika
enostavnejša za upravljanje in 
preglednejša, tako da bo lažje razvijati 
inovacije ter povečati regionalno, 
čezmejno in makro-regionalno 
sodelovanje, da bi se bilo mogoče spopasti 
s skupnimi izzivi, ki izhajajo iz 
demografskih sprememb.

5. poziva, naj bodo pravila Evropskega 
socialnega sklada v prihodnje
enostavnejša za upravljanje in bodo tako 
omogočila, da bodo manjše organizacije 
bolje izkoriščale sredstva sklada ter 
razvijale in upravljale socialne inovativne 
projekte; poziva Komisijo, naj v 
prihodnjem Evropskem strukturnem 
skladu poveča sredstva za 
transnacionalne pilotne projekte na ravni 
EU za socialne zadeve in zaposlovanje, da 
se olajša inovativno regionalno, čezmejno 
in makro-regionalno sodelovanje, da bi se 
bilo mogoče spopasti s skupnimi izzivi, ki 
izhajajo iz demografskih sprememb

Or. en

Predlog spremembe 47
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. priporoča, naj države članice in 
Komisija postavijo uporabniku prijazna 
spletna mesta, da bi javnost lahko 
preverjala, kam v resnici gredo kohezijska 
sredstva EU in kaj se je z njimi doseglo.

Or. fi

Predlog spremembe 48
Antigoni Papadopoulou

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

5 a. poziva k povečanju ozaveščenosti o 
tem, kako lahko šibkejše skupine 
prebivalstva prispevajo k stabilnosti regij, 
kot sredstvo za socialno kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 49
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 b. poziva k tesnemu sodelovanju med 
Evropsko komisijo in nacionalnimi 
statističnimi uradi, ki zagotavljajo 
informacije o različnih vidikih, med 
drugim številčne podatke o prebivalstvu in 
preseljevanju, da bodo spremljali podatke 
in analizirali demografske trende, s čimer 
bodo pripomogli k učinkovitejšemu 
dodeljevanju sredstev v Evropi glede na 
posebne prednosti in potrebe;

Or. en


