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Predlog spremembe 1
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno
šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v tehnološke 
potrebe sodobne in trajnostne družbe;

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti šolsko, 
poklicno in visokošolsko izobrazbo in 
kakovostne kvalifikacije ter jim tako 
olajšati prehod iz šole v zaposlitev, 
izboljšati njihovo zaposljivost in zmanjšati 
segmentacijo trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 2
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v tehnološke
potrebe sodobne in trajnostne družbe;

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti koristi 
takšne šolske, poklicne in visokošolske 
izobrazbe ter usposabljanja, ki 
izpolnjujeta potrebe trga dela sodobne in 
trajnostne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 3
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 1 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v tehnološke 
potrebe sodobne in trajnostne družbe;

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za uspešno vključitev na trg 
dela in poklicno kariero, se pravi vsem 
mladim omogočiti takšno šolsko, poklicno 
in visokošolsko izobrazbo, ki bo usmerjena 
v tehnološke potrebe sodobne in trajnostne 
družbe;

Or. en

Predlog spremembe 4
Vincenzo Iovine

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v tehnološke
potrebe sodobne in trajnostne družbe;

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v potrebe 
konkurenčne, vključujoče in trajnostne 
družbe;

Or. it

Predlog spremembe 5
Milan Zver

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v tehnološke
potrebe sodobne in trajnostne družbe;

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v potrebe 
sodobne in trajnostne družbe;
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Or. en

Predlog spremembe 6
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v tehnološke 
potrebe sodobne in trajnostne družbe;

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
omogočiti vsem mladim, da sodelujejo v 
družbi, in jih pripraviti za Evropo 
prihodnosti, se pravi vsem mladim 
zagotoviti priložnosti, da sodelujejo v 
družbenih dejavnostih in prispevajo k 
oblikovanju družbe, ter jim omogočiti 
takšno šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v tehnološke 
potrebe sodobne in trajnostne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 7
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v tehnološke 
potrebe sodobne in trajnostne družbe;

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
omogočiti vsem mladim, da neomejeno 
sodelujejo v družbi, in jih pripraviti za 
Evropo prihodnosti, se pravi vsem mladim 
zagotoviti priložnosti, da sodelujejo v 
družbenih dejavnostih in prispevajo k 
oblikovanju družbe, ter jim omogočiti 
takšno šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v tehnološke 
potrebe sodobne in trajnostne družbe;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v tehnološke 
potrebe sodobne in trajnostne družbe;

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko ter 
neformalno – nešolsko – izobrazbo, ki bo 
usmerjena v tehnološke potrebe sodobne in 
trajnostne družbe, kar bi prispevalo k 
veliki zavzetosti šolajočih se v času 
njihovega šolanja, pri čemer je treba 
poseben poudarek nameniti pomembnosti 
krepitve civilne zavesti in občutka 
pripadnosti od zgodnjega otroštva;

Or. en

Predlog spremembe 9
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v tehnološke 
potrebe sodobne in trajnostne družbe;

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko ter 
neformalno izobrazbo, ki bo usmerjena v 
tehnološke potrebe sodobne in trajnostne 
družbe;

Or. en



AM\856627SL.doc 7/93 PE458.607v01-00

SL

Predlog spremembe 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v tehnološke 
potrebe sodobne in trajnostne družbe;

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
neprekinjeno šolati mlade za Evropo 
prihodnosti, se pravi vsem mladim 
omogočiti takšno šolsko, poklicno in 
visokošolsko izobrazbo, ki bo usmerjena v 
tehnološke potrebe sodobne in trajnostne 
družbe; zato opozarja, da se mora 
poklicno izobraževanje in usposabljanje 
prilagajati spreminjajočim se zahtevam 
teh področij, tako da se mladi, ki so se že 
vključili na trg dela, in tisti z dolgoletnimi 
izkušnjami lahko prešolajo;

Or. es

Predlog spremembe 11
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v tehnološke 
potrebe sodobne in trajnostne družbe;

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v tehnološke 
potrebe sodobne in trajnostne družbe, da bi 
jim tako olajšali dostop do trga dela; 
poudarja, da pri tem svet dela ne sme 
izgubiti nobenega od mladih, ki imajo iz 
različnih razlogov med šolanjem težave, 
temveč morajo biti ti mladi nasprotno 
deležni usmerjene podpore, ravno tako pa 
dostop do izobraževanja ne sme biti 
vprašanje socialnega ali finančnega 
položaja staršev; meni, da je posebno 
pomembna horizontalna prehodnost med 
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ravnmi izobraževanja tako pri šolskem kot 
tudi pri poklicnem izobraževanju;

Or. de

Predlog spremembe 12
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v tehnološke 
potrebe sodobne in trajnostne družbe;

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v tehnološke 
potrebe sodobne in trajnostne družbe, ne 
glede na socialni izvor in finančni položaj 
staršev;

Or. de

Predlog spremembe 13
Georges Bach

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo, ki bo usmerjena v tehnološke 
potrebe sodobne in trajnostne družbe;

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud 
izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se 
pravi vsem mladim omogočiti takšno 
šolsko, poklicno in visokošolsko izobrazbo
in nadaljnje usposabljanje, ki bosta
usmerjena v tehnološke potrebe sodobne in 
trajnostne družbe;

Or. de



AM\856627SL.doc 9/93 PE458.607v01-00

SL

Predlog spremembe 14
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da so naložbe v človeški 
kapital, zlasti v mlade generacije, bistveni 
pogoj za uresničitev ciljev strategije EU 
2020; zato poudarja, da morata 
izobraževanje in usposabljanje postati 
prednostni nalogi Evropske unije;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da morajo ustanove za 
izobraževanje in/ali usposabljanje 
poskrbeti za prakso kot dopolnitev učnih 
načrtov za svoje študente, tako da ti lahko 
nabirajo izkušnje na izbranem področju, 
ter tako spodbujati njihovo izobraževanje 
in olajšati prehod v zaposlitev;

Or. pt

Predlog spremembe 16
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je za celovito uresničitev 
ciljev pobude „¸evropsko jamstvo za 
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mlade“ potrebno tesno sodelovanje z 
lokalnimi organi in vsemi interesnimi 
skupinami, ki se zavzemajo za mlade;

Or. it

Predlog spremembe 17
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba mladinsko 
politiko obravnavati v povezavi s 
politikami na področju izobraževanja, 
zaposlovanja, socialnega vključevanja in 
makroekonomije; poudarja, da je stanje 
na področju zaposlovanja mladih odvisno 
od splošnih ekonomskih politik, in poziva 
države članice k preusmeritvi v naložbe in 
ustvarjanje delovnih mest, s čimer bodo 
pridobili zlasti mladi; obžaluje, da se 
pobuda Mladi in mobilnost osredotoča 
predvsem na trg dela; poudarja, da 
varčevalni ukrepi, kot so na primer 
znižanja porabe na področju 
izobraževanja in ustvarjanja delovnih 
mest, ne bodo v pomoč mladim ter bi 
lahko bili v dolgoročnem smislu škodljivi 
za družbo in gospodarstvo; 

Or. en

Predlog spremembe 18
Eider Gardiazábal Rubial, Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, 
Ramona Nicole Mănescu, Damien Abad

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba mladinsko 
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politiko obravnavati v povezavi s 
politikami na področju izobraževanja, 
zaposlovanja, socialnega vključevanja in 
makroekonomije; obžaluje, da se pobuda 
Mladi in mobilnost osredotoča predvsem 
na trg dela; poudarja, da varčevalni 
ukrepi, kot so na primer znižanja porabe 
na področju izobraževanja in ustvarjanja 
delovnih mest, ne bodo v pomoč mladim 
ter bi lahko bili v dolgoročnem smislu 
škodljivi za družbo in gospodarstvo; 

Or. en

Predlog spremembe 19
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja potrebo po zmanjšanju 
osipa, ki ovira gospodarski in socialni 
razvoj, posledično pa tudi cilj EU glede 
pametne in vključujoče rasti; poudarja, da 
bi ta kompleksen problem lahko rešili le z 
učinkovitimi strategijami na lokalni, 
regionalni in nacionalni ravni ter ravni 
Skupnosti, pri čemer bi upoštevali 
značilnosti in posebnosti vsake države 
članice;

Or. en

Predlog spremembe 20
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. pozdravlja oblikovanje strokovne 
skupine na visoki ravni pod vodstvom 
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nizozemske princese Laurentien, katere 
naloga je poiskati načine za odpravo 
vzrokov nizke ravni izobrazbe in 
zviševanja njene ravni v EU, s tem pa 
prispevati k učinkovitim rešitvam tudi na 
drugih področjih, kot sta revščina in 
zaposljivost;

Or. en

Predlog spremembe 21
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba odpraviti
brezposelnost mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni 
posledica visokih dohodkov in drugih 
stroškov dela, pravice do soodločanja in 
standarda socialne zaščite – in da morajo 
vse pogodbe o zaposlitvi od prvega dne 
vključevati neokrnjene socialne pravice, 
ter zavrača predlog o odmiku od tega 
načela;

2. poudarja, da je brezposelnost mladih 
trenutno na ravni celotne EU približno 
21-odstotna in je tako eden najnujnejših 
izzivov EU; meni, da si je glede na to, da 
bo do leta 2020 približno 35 % vseh 
delovnih mest zahtevalo visoko izobrazbo 
v kombinaciji s prilagodljivostjo in 
inovativnostjo, treba intenzivno 
prizadevati za v strategiji EU 2020 
določen cilj, da se delež trideset- do 
štiriintridesetletnikov z dokončano 
visokošolsko ali primerljivo izobrazbo 
zviša na najmanj 40 %; nadalje meni, da 
je treba istočasno osebam, ki so šolanje 
predčasno opustile, ponuditi ustvarjalne 
možnosti za ponovno vključitev;

Or. de

Predlog spremembe 22
Elizabeth Lynne

Osnutek mnenja
Odstavek 2 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba odpraviti 
brezposelnost mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni 
posledica visokih dohodkov in drugih 
stroškov dela, pravice do soodločanja in 
standarda socialne zaščite – in da morajo 
vse pogodbe o zaposlitvi od prvega dne 
vključevati neokrnjene socialne pravice, 
ter zavrača predlog o odmiku od tega 
načela;

2. poudarja, da je treba odpraviti 
brezposelnost mladih; meni, da je za 
rešitev tega problema treba mlade zaščititi 
pred diskriminacijo na delovnem mestu 
na podlagi starosti, kar bi dosegli z 
učinkovitim izvajanjem direktive 
2000/78/ES, ki prepoveduje 
diskriminacijo zaradi starosti, in z 
izvajanjem celotne obstoječe zakonodaje 
EU s področja zaposlovanja in socialnih 
zadev;

Or. en

Predlog spremembe 23
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba odpraviti 
brezposelnost mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni posledica 
visokih dohodkov in drugih stroškov dela, 
pravice do soodločanja in standarda 
socialne zaščite – in da morajo vse 
pogodbe o zaposlitvi od prvega dne 
vključevati neokrnjene socialne pravice, 
ter zavrača predlog o odmiku od tega 
načela;

2. poudarja, da je treba problem
brezposelnosti mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni posledica 
visokih dohodkov in drugih stroškov dela, 
pravice do soodločanja in standarda 
socialne zaščite – reševati v skladu z 
načelom, da morata imeti od rešitve korist 
tako delojemalec kot delodajalec;

Or. en

Predlog spremembe 24
Milan Zver

Osnutek mnenja
Odstavek 2 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba odpraviti 
brezposelnost mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni 
posledica visokih dohodkov in drugih 
stroškov dela, pravice do soodločanja in 
standarda socialne zaščite – in da morajo
vse pogodbe o zaposlitvi od prvega dne 
vključevati neokrnjene socialne pravice, 
ter zavrača predlog o odmiku od tega 
načela;

2. poudarja, da je treba odpraviti 
brezposelnost mladih in da bi morale vse 
pogodbe o zaposlitvi od prvega dne 
vključevati vse socialne pravice, ter 
zavrača predlog o odmiku od tega načela;

Or. en

Predlog spremembe 25
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba odpraviti 
brezposelnost mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni posledica 
visokih dohodkov in drugih stroškov dela, 
pravice do soodločanja in standarda 
socialne zaščite – in da morajo vse 
pogodbe o zaposlitvi od prvega dne 
vključevati neokrnjene socialne pravice, ter 
zavrača predlog o odmiku od tega načela;

2. poudarja, da je brezposelnost mladih – ki 
po navedbah Mednarodne organizacije dela 
ni posledica visokih dohodkov in drugih 
stroškov dela, pravice do soodločanja in 
standarda socialne zaščite – velik izziv po 
vsej EU, ki ga EU in države članice doslej 
niso obravnavale v zadostni meri; 
poudarja, da pomeni brezposelnost v 
mladosti za posameznika zelo veliko 
tveganje za revščino v dolgoročnem 
smislu; poudarja, da morajo vse pogodbe 
o zaposlitvi od prvega dne vključevati 
neokrnjene socialne pravice, ter zavrača 
predlog o odmiku od tega načela;

Or. en
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Predlog spremembe 26
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba odpraviti 
brezposelnost mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni posledica 
visokih dohodkov in drugih stroškov dela, 
pravice do soodločanja in standarda 
socialne zaščite – in da morajo vse 
pogodbe o zaposlitvi od prvega dne 
vključevati neokrnjene socialne pravice, ter 
zavrača predlog o odmiku od tega načela;

2. poudarja, da je brezposelnost mladih – ki 
po navedbah Mednarodne organizacije dela 
ni posledica visokih dohodkov in drugih 
stroškov dela, pravice do soodločanja in 
standarda socialne zaščite – velik izziv po 
vsej EU, ki ga je treba premagati; 
poudarja, da pomeni brezposelnost v 
mladosti za posameznika zelo veliko 
tveganje za revščino v dolgoročnem 
smislu; poudarja, da morajo vse pogodbe 
o zaposlitvi od prvega dne vključevati 
neokrnjene socialne pravice, ter zavrača 
predlog o odmiku od tega načela;

Or. en

Predlog spremembe 27
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba odpraviti 
brezposelnost mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni posledica 
visokih dohodkov in drugih stroškov dela, 
pravice do soodločanja in standarda 
socialne zaščite – in da morajo vse 
pogodbe o zaposlitvi od prvega dne 
vključevati neokrnjene socialne pravice, ter 
zavrača predlog o odmiku od tega načela;

2. poudarja, da je treba odpraviti 
brezposelnost mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni posledica 
visokih dohodkov in drugih stroškov dela, 
pravice do soodločanja in standarda 
socialne zaščite; opozarja, da so se 
razmere zaradi gospodarske in finančne 
krize poslabšale, zaradi česar mladi 
Evropejci še težje vstopajo na trg dela;
meni, da morajo vse pogodbe o zaposlitvi 
od prvega dne vključevati neokrnjene 
socialne pravice, ter zavrača predlog o 
odmiku od tega načela;
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Or. en

Predlog spremembe 28
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba odpraviti 
brezposelnost mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni posledica 
visokih dohodkov in drugih stroškov dela, 
pravice do soodločanja in standarda 
socialne zaščite – in da morajo vse 
pogodbe o zaposlitvi od prvega dne 
vključevati neokrnjene socialne pravice, ter 
zavrača predlog o odmiku od tega načela;

2. poudarja, da je treba odpraviti 
brezposelnost mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni posledica 
visokih dohodkov in drugih stroškov dela, 
pravice do soodločanja in standarda 
socialne zaščite – in da morajo vse 
pogodbe o zaposlitvi od prvega dne 
vključevati neokrnjene socialne pravice, da 
bi tako mladim omogočili polnovreden 
začetek poklicnega dela ter preprečili 
diskriminacijo in izkoriščanje; zavrača 
predlog o odmiku od tega načela enakega 
obravnavanja vseh delojemalcev ne glede 
na starost in poklicne izkušnje;

Or. de

Predlog spremembe 29
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba odpraviti 
brezposelnost mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni posledica 
visokih dohodkov in drugih stroškov dela, 
pravice do soodločanja in standarda 
socialne zaščite – in da morajo vse 
pogodbe o zaposlitvi od prvega dne 
vključevati neokrnjene socialne pravice, ter 
zavrača predlog o odmiku od tega načela;

2. poudarja, da je treba odpraviti 
brezposelnost mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni posledica 
visokih dohodkov in drugih stroškov dela, 
pravice do soodločanja in standarda 
socialne zaščite – in da morajo vse 
pogodbe o zaposlitvi, usposabljanju, 
vajeništvu in pripravništvu od prvega dne 
vključevati neokrnjene socialne pravice, ter 
zavrača predlog o odmiku od tega načela; 
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poudarja, da niso dopustni nikakršni 
skrajšani odpovedni roki ali nedoseganje 
obstoječih določil iz kolektivne pogodbe in 
zakonskih določil ter da mora od prvega 
delovnega dne veljati neomejena pravica 
soodločanja in svoboda združevanja;

Or. de

Predlog spremembe 30
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba odpraviti 
brezposelnost mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni posledica 
visokih dohodkov in drugih stroškov dela, 
pravice do soodločanja in standarda 
socialne zaščite – in da morajo vse 
pogodbe o zaposlitvi od prvega dne 
vključevati neokrnjene socialne pravice, ter 
zavrača predlog o odmiku od tega načela;

2. poudarja, da je treba odpraviti 
brezposelnost mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni posledica 
visokih dohodkov in drugih stroškov dela, 
pravice do soodločanja in standarda 
socialne zaščite – in da morajo vse 
pogodbe o zaposlitvi od prvega dne 
vključevati neokrnjene socialne pravice, ter 
zavrača predlog o odmiku od tega načela;
meni, da je v ta namen zaželen regulativni 
okvir EU za uvedbo pravic in zaščite za 
netipične oblike dela in zaposlitev za 
določen čas, kamor v prvi vrsti sodi 
določitev najnižjih plač in enakih 
nadomestil kot veljajo pri standardnih 
pogodbah; 

Or. it

Predlog spremembe 31
Georges Bach

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba odpraviti 2. poudarja, da je treba odpraviti 
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brezposelnost mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni posledica 
visokih dohodkov in drugih stroškov dela, 
pravice do soodločanja in standarda 
socialne zaščite – in da morajo vse
pogodbe o zaposlitvi od prvega dne 
vključevati neokrnjene socialne pravice, 
ter zavrača predlog o odmiku od tega 
načela;

brezposelnost mladih – ki po navedbah
Mednarodne organizacije dela ni posledica 
visokih dohodkov in drugih stroškov dela, 
pravice do soodločanja in standarda 
socialne zaščite – in da bi morale pogodbe 
o zaposlitvi od prvega dne vključevati 
socialne pravice, ter zavrača predlog o 
odmiku od tega načela;

Or. de

Predlog spremembe 32
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba odpraviti 
brezposelnost mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni posledica 
visokih dohodkov in drugih stroškov dela, 
pravice do soodločanja in standarda 
socialne zaščite – in da morajo vse
pogodbe o zaposlitvi od prvega dne 
vključevati neokrnjene socialne pravice, ter 
zavrača predlog o odmiku od tega načela;

2. poudarja, da je treba odpraviti 
brezposelnost mladih – ki po navedbah 
Mednarodne organizacije dela ni posledica 
visokih dohodkov in drugih stroškov dela, 
pravice do soodločanja in standarda 
socialne zaščite – in da morajo pogodbe o 
zaposlitvi od prvega dne vključevati 
neokrnjene socialne pravice, ter zavrača 
predlog o odmiku od tega načela;

Or. en

Predlog spremembe 33
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, kako pomembno je, da se 
mladim delojemalcem zagotovijo 
minimalna jamstva na področjih zdravja, 
varnosti, dohodka in pokojninskih 
prispevkov, ki izključujejo diskriminacijo 
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na podlagi različnih tipov pogodb;

Or. es

Predlog spremembe 34
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, da zaposlitev ne pomeni 
nujno rešitve pred revščino in da so mladi 
še posebej izpostavljeni možnosti, da se 
znajdejo v skupini revnih zaposlenih; zato 
poudarja, da bi morala biti prizadevanja 
za ponudbo kakovostnih delovnih mest in 
prizadevanja za zaposlovanje mladih 
medsebojno prepletena; poudarja, da je 
treba politike zaposlovanja podpreti s 
trdnimi socialnimi politikami, ki v 
primerih brezposelnosti omogočajo 
dostojno življenje;

Or. en

Predlog spremembe 35
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, da zaposlitev ne pomeni 
nujno rešitve pred revščino in da so mladi 
še posebej izpostavljeni možnosti, da se 
znajdejo v skupini revnih zaposlenih; zato 
poudarja, da bi morala biti prizadevanja 
za ponudbo kakovostnih delovnih mest in 
prizadevanja za zaposlovanje mladih 
medsebojno prepletena; poudarja, da je 
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treba politike zaposlovanja podpreti s 
trdnimi socialnimi politikami, ki v 
primerih brezposelnosti omogočajo 
dostojno življenje;

Or. en

Predlog spremembe 36
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da nam zgolj s pobudo 
Mladi in mobilnost ne bo uspelo zmanjšati 
ali odpraviti zaskrbljujoče brezposelnosti 
mladih po vsej Evropi; poziva vse države 
članice, naj oblikujejo nacionalno 
strategijo za odpravo brezposelnosti 
mladih in mladim zagotovijo dostop do 
kakovostne zaposlitve, izobraževanja in 
usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 37
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da nam zgolj s pobudo 
Mladi in mobilnost ne bo uspelo zmanjšati 
ali odpraviti zaskrbljujoče brezposelnosti 
mladih po vsej Evropi; poziva vse države 
članice, naj oblikujejo nacionalno 
strategijo za odpravo brezposelnosti 
mladih in mladim zagotovijo dostop do 
kakovostne zaposlitve, izobraževanja in 
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usposabljanja ter hkrati spodbujajo in 
podpirajo podjetništvo mladih;

Or. en

Predlog spremembe 38
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. znova poudarja, kako pomembni so 
konkretni in preverljivi cilji pri 
uresničevanju integriranih smernic 
strategije EU 2020 za zniževanje 
brezposelnosti mladih; meni, da bi morala 
Komisija spremljati ciljne skupine in 
kazalnike, predlagane v pobudi, ter da bi 
bilo treba napredek pri uresničevanju 
meriti z jasnimi kazalniki;

3. znova poudarja, kako pomembni so 
konkretni in preverljivi cilji, povezani z 
ustreznimi finančnimi sredstvi, pri 
uresničevanju integriranih smernic 
strategije EU 2020 za zniževanje 
brezposelnosti mladih; meni, da bi morala 
Komisija spremljati ciljne skupine in 
kazalnike, predlagane v pobudi, ter da bi 
bilo treba napredek pri uresničevanju 
meriti z jasnimi kazalniki; meni, da bi se 
države članice morale v svojih 
nacionalnih programih reform zavezati k 
izpolnjevanju specifičnih ciljev v zvezi z 
zaposlovanjem mladih, ki bi omogočili 
povišanje stopnje zaposlenosti mladih 
(tistih, ki niso vključeni v izobraževanje) 
na 75 %;

Or. en

Predlog spremembe 39
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. znova poudarja, kako pomembni so 
konkretni in preverljivi cilji pri 
uresničevanju integriranih smernic 
strategije EU 2020 za zniževanje 

3. znova poudarja, kako pomembni so 
konkretni in preverljivi cilji, povezani z 
ustreznimi finančnimi sredstvi, pri 
uresničevanju integriranih smernic 
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brezposelnosti mladih; meni, da bi morala 
Komisija spremljati ciljne skupine in 
kazalnike, predlagane v pobudi, ter da bi 
bilo treba napredek pri uresničevanju 
meriti z jasnimi kazalniki;

strategije EU 2020 za zniževanje 
brezposelnosti mladih; meni, da bi morala 
Komisija spremljati ciljne skupine in 
kazalnike, predlagane v pobudi, ter da bi 
bilo treba napredek pri uresničevanju 
meriti z jasnimi kazalniki; meni, da bi se 
države članice morale v svojih 
nacionalnih programih reform zavezati k 
izpolnjevanju specifičnih ciljev v zvezi z 
zaposlovanjem mladih, ki bi omogočili 
povišanje stopnje zaposlenosti mladih 
(tistih, ki niso vključeni v izobraževanje) 
tudi na 75 %;

Or. en

Predlog spremembe 40
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. znova poudarja, kako pomembni so 
konkretni in preverljivi cilji pri 
uresničevanju integriranih smernic 
strategije EU 2020 za zniževanje 
brezposelnosti mladih; meni, da bi morala 
Komisija spremljati ciljne skupine in 
kazalnike, predlagane v pobudi, ter da bi 
bilo treba napredek pri uresničevanju 
meriti z jasnimi kazalniki;

3. znova poudarja, kako pomembni so 
konkretni in preverljivi cilji pri 
uresničevanju integriranih smernic 
strategije EU 2020 za zniževanje 
brezposelnosti mladih; poudarja, da 
morajo v ta namen države članice stopnjo 
zaposlenosti mladih med 15. in 25. letom 
do leta 2014 zvišati za 10 %; meni, da bi 
morala Komisija spremljati ciljne skupine 
in kazalnike, predlagane v pobudi, ter da bi 
bilo treba napredek pri uresničevanju 
meriti z jasnimi kazalniki;

Or. de

Predlog spremembe 41
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. znova poudarja, kako pomembni so 
konkretni in preverljivi cilji pri 
uresničevanju integriranih smernic 
strategije EU 2020 za zniževanje 
brezposelnosti mladih; meni, da bi morala 
Komisija spremljati ciljne skupine in 
kazalnike, predlagane v pobudi, ter da bi 
bilo treba napredek pri uresničevanju 
meriti z jasnimi kazalniki;

3. znova poudarja, kako pomembni so 
konkretni in preverljivi cilji pri 
uresničevanju integriranih smernic 
strategije EU 2020 za zniževanje 
brezposelnosti mladih; priznava, da so za 
izvajanje novih integriranih smernic 
odgovorne države članice, Komisija pa bi 
morala podpirati in nadzirati dejavnosti 
na nacionalni ravni z uporabo odprte 
metode usklajevanja; meni, da bi morala 
Komisija spremljati ciljne skupine in 
kazalnike, predlagane v pobudi, ter da bi 
bilo treba napredek pri uresničevanju 
meriti z jasnimi kazalniki;

Or. en

Predlog spremembe 42
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da vodilni cilji in pobude 
strategije EU 2020, kot je „Mladi in 
mobilnost“, terjajo ustrezno financiranje; 
poudarja, da bodo le ob ustreznih 
možnostih financiranja mladi deležni 
konkretnih rezultatov na področjih 
izobraževanja, usposabljanja in 
zaposlovanja; v zvezi s tem poziva k 
popolni izrabi razpoložljivih instrumentov 
Unije, zlasti strukturnih skladov, za 
financiranje ukrepov za mlade;

Or. fr

Predlog spremembe 43
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Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je glavna skrb mladih biti 
samostojen, imeti dostop do zdravstvene 
oskrbe in primernega bivališča po 
razumni ceni, ob tem pa imeti tudi 
možnosti za usposabljanje, delo in 
osebnostni razvoj; zato poziva države 
članice, naj odpravijo diskriminacijo na 
podlagi starosti, ki zadeva dostop do shem 
minimalnega dohodka in socialne pomoči, 
kot je denimo izključitev mladih iz shem 
minimalnega dohodka zaradi 
neplačevanja prispevkov za socialno 
varnost;

Or. en

Predlog spremembe 44
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti;

4. poudarja, da je nadnacionalna 
mobilnost za pridobivanje novih znanj 
močno orodje za izboljšanje znanj in 
veščin ter kompetenc, osebni razvoj in 
aktivno državljanstvo mladih; meni, da je 
zato treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade – ne glede na 
njihove finančne, socialne ali geografske 
razmere –, pri čemer mora imeti vsak 
posameznik možnost odločanja o stopnji 
svoje mobilnosti; zato pozdravlja pobudo 
Komisije za vzpostavitev posebne spletne 
strani Mladi in mobilnost z informacijami 
o možnostih za učenje in mobilnost v EU; 
poudarja potrebo po aktivni komunikaciji
z mladimi, pospeševalci in drugimi 
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zainteresiranimi stranmi v okviru te 
spletne strani;

Or. en

Predlog spremembe 45
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti;

4. poudarja, da je nadnacionalna 
mobilnost za pridobivanje novih znanj 
močno orodje za izboljšanje znanj in 
veščin ter kompetenc, osebni razvoj in 
aktivno državljanstvo mladih; meni, da je 
treba spodbujati prostovoljno mobilnost za 
vse mlade – ne glede na njihove finančne, 
socialne ali geografske razmere –, pri 
čemer mora imeti vsak posameznik 
možnost odločanja o stopnji svoje 
mobilnosti; zato pozdravlja pobudo 
Komisije za vzpostavitev posebne spletne 
strani Mladi in mobilnost z informacijami 
o možnostih za učenje in mobilnost v EU; 
poudarja potrebo po aktivni komunikaciji
z mladimi, pospeševalci in drugimi 
zainteresiranimi stranmi v okviru te 
spletne strani;

Or. en

Predlog spremembe 46
Georges Bach

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
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in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti;

in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere;

Or. de

Predlog spremembe 47
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti;

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja in za namene zaposlovanja –
ne glede na njihove finančne razmere, 
socialni ali etnični izvor ter invalidnosti 
ali zdravstvene težave;

Or. en

Predlog spremembe 48
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti;

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja na podlagi zahtev glede 
usposabljanja in zaposlovanja posamezne 
države članice;

Or. en
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Predlog spremembe 49
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti;

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti, prav tako pa 
morajo imeti vsi mladi, ki se izobražujejo, 
ne glede na vrsto izobraževanja, možnost 
izkoristiti mobilnost;

Or. fr

Predlog spremembe 50
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti;

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti, poleg tega pa 
mora biti v vsakem trenutku zagotovljeno 
tudi strokovno usmerjanje in svetovanje;

Or. en
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Predlog spremembe 51
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti;

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti, poleg tega pa 
mora biti v vsakem trenutku zagotovljeno 
tudi strokovno usmerjanje in svetovanje;

Or. en

Predlog spremembe 52
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti;

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti; meni, da
mobilnost ne sme biti vzrok za slabši 
dohodek ali manj ugodno socialno 
zavarovanje; poudarja pomen vzajemnega 
priznavanja šolske, poklicne in 
visokošolske izobrazbe ter kvalifikacij iz 
usposabljanj znotraj EU za povečevanje 
mobilnosti, pri čemer mora biti tako 
priznanje potrjeno v roku 12 mesecev od 
pridobitve kvalifikacije;

Or. de
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Predlog spremembe 53
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti;

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja, ki podpira poklicni in 
osebnostni razvoj, – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti;

Or. de

Predlog spremembe 54
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti;

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter študija, kakor tudi za 
namene zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti;

Or. de

Predlog spremembe 55
Milan Zver

Osnutek mnenja
Odstavek 4 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti;

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja, ki podpira poklicni in 
osebnostni razvoj, – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 56
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba spodbujati
prostovoljno mobilnost za vse mlade v 
okviru šolskega in poklicnega 
izobraževanja in za namene zaposlovanja –
ne glede na njihove finančne razmere –, pri 
čemer mora imeti vsak posameznik 
možnost odločanja o stopnji svoje 
mobilnosti;

4. meni, da je treba podpirati prostovoljno 
mobilnost za vse mlade v okviru šolskega 
in poklicnega izobraževanja in za namene 
zaposlovanja – ne glede na njihove 
finančne razmere –, pri čemer mora imeti 
vsak posameznik možnost odločanja o 
stopnji svoje mobilnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 57
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. priznava in poudarja vlogo lokalnih in 
regionalnih organov na področju 
usposabljanja in mobilnosti; meni, da bi 
morale evropske institucije in države 
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članice v celoti priznati vlogo teh organov 
pri pripravi in vzpostavitvi programov 
izobraževanja in usposabljanja; 

Or. fr

Predlog spremembe 58

Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja

Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da je treba povečati 
seznanjenost z možnostmi izobraževanja 
na daljavo na visokošolskih ustanovah, 
saj je v okviru te oblike izobraževanja laže 
uskladiti zaposlitev in izobraževanje;

Or. bg

Predlog spremembe 59
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja nujnost spodbujanja mladih, 
da pridobijo diplomo ali da z dodatnim 
usposabljanjem pridobijo potrebne 
sposobnosti, s katerimi izboljšujejo svoje 
možnosti ob vstopu na trg dela;

Or. it
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Predlog spremembe 60
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. pozdravlja namen Komisije, da bo do 
leta 2020 zagotovila učno mobilnost vsem 
mladim v Evropi; vendar obžaluje, da je 
pobuda „Mladi in mobilnost“ preveč 
osredotočena na mobilnost študentov; 
poziva Komisijo, naj za vsak program 
mobilnosti predloži podrobnejše ciljne 
vrednosti ter zlasti določi jasne in 
ambiciozne vrednosti za mobilnost v 
okviru poklicnega usposabljanja; 
poudarja, da mobilnost priznano prinaša 
dodano vrednost za tiste, ki so vključeni v 
poklicno usposabljanje, saj zvišuje 
njihovo zaposljivost; zato poziva k 
povečanju dela proračuna, ki je namenjen 
programu Leonardo;

Or. en

Predlog spremembe 61
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. pozdravlja namen Komisije, da bo do 
leta 2020 zagotovila učno mobilnost vsem 
mladim v Evropi; vendar obžaluje, da je 
pobuda „Mladi in mobilnost“ preveč 
osredotočena na mobilnost študentov; 
poziva Komisijo, naj za vsak program 
mobilnosti predloži podrobnejše in 
ambiciozne ciljne vrednosti, tudi za 
poklicno usposabljanje; poudarja, da 
mobilnost priznano prinaša dodano 
vrednost za tiste, ki so vključeni v 
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poklicno usposabljanje, saj zvišuje 
njihovo zaposljivost; zato poziva k 
povečanju proračuna, ki je namenjen 
programu Leonardo;

Or. en

Predlog spremembe 62
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. je prepričan, da bi morala mobilnost 
mladih, ki prispeva k blaginji in 
pravičnemu razvoju sodobnih družb, 
postati prej pravilo kot izjema; poudarja, 
da je treba zanimanje za mobilnost 
okrepiti ter zagotoviti široko in zadostno 
finančno podporo, pri tem pa posebno 
pozornost posvetiti najbolj prikrajšanim;

Or. en

Predlog spremembe 63
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. je prepričan, da bi morala mobilnost 
mladih, ki prispeva k blaginji in 
pravičnemu razvoju sodobnih družb, 
postati prej pravilo kot izjema; poudarja, 
da je treba zanimanje za mobilnost 
okrepiti ter zagotoviti široko in zadostno 
finančno podporo, ki je usmerjena k 
najbolj prikrajšanim;

Or. en
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Predlog spremembe 64
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja, da je za izpolnitev cilja, v 
skladu s katerim bi moral vsak imeti 
možnost, da del svojega izobraževanja in 
usposabljanja opravi v tujini, nujno 
ambiciozno financiranje; meni, da morata 
biti izobraževanje in usposabljanje 
prednostni nalogi Evropske unije in da bi 
se moral ta cilj odraziti v naslednjih 
finančnih perspektivah;

Or. en

Predlog spremembe 65
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja, da je za izpolnitev cilja, v 
skladu s katerim bi moral vsak imeti 
možnost, da del svojega izobraževanja in 
usposabljanja opravi v tujini, nujno 
ambiciozno financiranje; meni, da morata 
biti izobraževanje in usposabljanje 
prednostni nalogi Evropske unije in da bi 
se moral ta cilj odraziti v naslednjih 
finančnih perspektivah;

Or. en
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Predlog spremembe 66
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. priznava vlogo lokalnih in regionalnih 
organov na področju usposabljanja in 
mobilnosti; meni, da bi morali njihove 
sposobnosti in izkušnje obravnavati kot 
dopolnilne k ukrepom EU; poudarja, da 
bo morala EU, če bo želela doseči 
zastavljene cilje, razviti partnerski pristop, 
zlasti v odnosu do lokalnih in regionalnih 
organov; 

Or. en

Predlog spremembe 67
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. priznava vlogo lokalnih in regionalnih 
organov na področju usposabljanja in 
mobilnosti; meni, da bi morali njihove 
sposobnosti in izkušnje obravnavati kot 
dopolnilne k ukrepom EU; poudarja, da 
bo morala EU, če bo želela doseči 
zastavljene cilje, razviti partnerski pristop, 
zlasti v odnosu do lokalnih in regionalnih 
organov; 

Or. en
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Predlog spremembe 68
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj spodbujajo 
učno in zaposlitveno mobilnost tako, da: 
a) si prizadevajo za večjo ozaveščenost in 
omogočijo enostaven dostop do informacij 
vsem mladim, ki se zanimajo zanje, b) 
poudarjajo dodano vrednost mobilnosti že 
v zgodnjih fazah izobraževanja, c) 
zagotovijo priznavanje učnih rezultatov iz 
udeležbe v programih mobilnosti med 
državami članicami, d) zmanjšajo 
upravna bremena in spodbujajo 
sodelovanje med ustreznimi organi v 
državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 69
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj prispeva k lažji 
učni in zaposlitveni mobilnosti tako, da: 
a) okrepi izobraževalne in mladinske 
programe EU, kot so Erasmus, Leonardo 
in Mladi v akciji, b) okrepi izvajanje 
obstoječih evropskih instrumentov in 
orodij, kot sta evropski sistem zbiranja in 
prenašanja kreditnih točk (ECTS) ter 
Europass, c) razvije nova orodja, ki jih je 
že preučila, kot so spletna stran Mladi in 
mobilnost, kartica Mladi in mobilnost, 
evropski potni list znanj in spretnosti ter 
pilotni projekt „Tvoja prva zaposlitev 
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EURES“;

Or. en

Predlog spremembe 70
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. izrecno poudarja, da je treba v celoti 
priznati neformalno izobraževanje, saj 
predstavljajo pomemben instrument za 
spodbujanje timskega dela in 
ustvarjalnosti ter omogočajo boljše 
vključevanje mladih v poklicno življenje;

Or. es

Predlog spremembe 71
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. pozdravlja projekt EURES, saj ta 
mladim lahko ponudi možnost, da najdejo 
delovno mesto, vendar pa to ne sme 
privesti do bega možganov znotraj EU;

Or. de

Predlog spremembe 72
Nadja Hirsch

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

4b. Evropski parlament je redno obveščen 
o „kazalnikih mobilnosti“, kako daleč so 
države članice v svojih prizadevanjih za 
odpravo ovir na tem področju, in zahteva 
sistematično uvedbo ukrepov, kot so 
evropski sistem kreditnih točk v poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju (ECVET), 
EQR (evropski okvir kvalifikacij) in ECTS 
(evropski sistem prenašanja kreditnih točk 
v visokošolskem izobraževanju), da bi 
zagotovili priznavanje kreditnih točk in 
diplom;

Or. de

Predlog spremembe 73
Milan Zver

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj v tesnem 
sodelovanju s podjetji mladim zagotovijo 
informacije o najbolj iskanih poklicih in 
zmanjšajo ovire za prosti pretok delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in neposredno uspešen, ter 

5. poudarja, da ima nujna prilagoditev 
izobraževalnih sistemov in poklicnega 
izobraževanja dejanskim zahtevam trga 
dela pomembno vlogo pri preprečevanju 
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pozdravlja pobudo „evropsko jamstvo za 
mlade“; meni, da morajo biti socialni 
partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer morajo biti pridobljene kvalifikacije 
uradno priznane;

brezposelnosti mladih; opozarja, da je zato 
nujno nemudoma izboljšati prehode med 
šolo, poklicnim izobraževanjem, študijem 
in poklicnim življenjem; pozdravlja 
pobudo „evropsko jamstvo za mlade“; 
meni, da morajo biti socialni partnerji in 
mladinske organizacije vključeni v razvoj 
trajnostne strategije za zmanjšanje 
brezposelnosti mladih, pri čemer morajo 
biti pridobljene kvalifikacije uradno 
priznane;

Or. es

Predlog spremembe 75
Milan Zver

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in neposredno uspešen, ter 
pozdravlja pobudo „evropsko jamstvo za 
mlade“; meni, da morajo biti socialni 
partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer morajo biti pridobljene kvalifikacije 
uradno priznane;

5. poudarja, da je treba prehod iz šolskega, 
poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
podpreti, da bi bil karseda kratek, ter 
pozdravlja pobudo „evropsko jamstvo za 
mlade“; meni, da morajo biti socialni 
partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer morajo biti vse pridobljene 
kvalifikacije uradno priznane;

Or. en

Predlog spremembe 76
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da mora biti prehod iz 5. poudarja, da mora biti prehod iz 
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šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in neposredno uspešen, ter 
pozdravlja pobudo „evropsko jamstvo za 
mlade“; meni, da morajo biti socialni 
partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer morajo biti pridobljene kvalifikacije 
uradno priznane;

šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in nastopiti neposredno po 
izobraževanju, zato izpostavlja velik 
pomen učinkovitega izvajanja pobude
„evropsko jamstvo za mlade“, ki mora 
postati orodje za dejavno vključevanje v 
trg dela; poudarja, da države članice 
doslej še niso sprejele prepričljivih zavez 
glede izvajanja pobude „evropsko jamstvo 
za mlade“, in jih poziva, naj to storijo čim 
hitreje; meni, da morajo biti socialni 
partnerji, lokalni in regionalni organi ter 
mladinske organizacije vključeni v razvoj 
trajnostne strategije za zmanjšanje 
brezposelnosti mladih, pri čemer morajo 
biti pridobljene kvalifikacije uradno 
priznane;

Or. en

Predlog spremembe 77
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in neposredno uspešen, ter 
pozdravlja pobudo „evropsko jamstvo za
mlade“; meni, da morajo biti socialni 
partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer morajo biti pridobljene kvalifikacije 
uradno priznane;

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in nastopiti neposredno po 
izobraževanju, zato izpostavlja velik 
pomen učinkovitega izvajanja pobude
„evropsko jamstvo za mlade“, ki mora 
postati orodje za dejavno vključevanje v 
trg dela, in jo pozdravlja; poudarja, da 
države članice doslej še niso sprejele 
prepričljivih zavez glede izvajanja pobude 
„evropsko jamstvo za mlade“, in jih 
poziva, naj to storijo čim hitreje; meni, da 
morajo biti socialni partnerji, lokalni in 
regionalni organi ter mladinske 
organizacije vključeni v razvoj trajnostne 
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strategije za zmanjšanje brezposelnosti 
mladih, pri čemer morajo biti pridobljene 
kvalifikacije uradno priznane;

Or. en

Predlog spremembe 78
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in neposredno uspešen, ter 
pozdravlja pobudo „evropsko jamstvo za 
mlade“; meni, da morajo biti socialni 
partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer morajo biti pridobljene kvalifikacije 
uradno priznane;

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja in usposabljanja v poklicno 
življenje bolje pripravljen in nastopiti 
neposredno po izobraževanju, ter 
pozdravlja pobudo „evropsko jamstvo za 
mlade“; meni, da morajo biti socialni 
partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer morajo biti študiji in pridobljene 
kvalifikacije vzajemno uradno priznani;

Or. en

Predlog spremembe 79
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in neposredno uspešen, ter 
pozdravlja pobudo „evropsko jamstvo za 
mlade“; meni, da morajo biti socialni 
partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in nastopiti neposredno po 
izobraževanju, med drugim na podlagi 
izboljšanega sodelovanja vse udeleženih 
ustanov, ter pozdravlja pobudo „evropsko 
jamstvo za mlade“; meni, da morajo biti 



PE458.607v01-00 42/93 AM\856627SL.doc

SL

zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer morajo biti pridobljene kvalifikacije 
uradno priznane;

socialni partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer morajo biti pridobljene kvalifikacije 
uradno priznane;

Or. de

Predlog spremembe 80
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in neposredno uspešen, ter 
pozdravlja pobudo „evropsko jamstvo za 
mlade“; meni, da morajo biti socialni 
partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer morajo biti pridobljene kvalifikacije
uradno priznane;

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje na 
podlagi razvoja učinkovitih storitev za 
izobraževalno in poklicno svetovanje bolje 
pripravljen in nastopiti neposredno po 
izobraževanju, ter pozdravlja pobudo 
„evropsko jamstvo za mlade“; meni, da 
morajo biti socialni partnerji in mladinske 
organizacije vključeni v razvoj trajnostne 
strategije za zmanjšanje brezposelnosti 
mladih, pri čemer morajo biti kvalifikacije
v skladu z evropskim ogrodjem 
kvalifikacij, pridobljene v okviru 
formalnega, neformalnega in 
priložnostnega učenja, priznane in 
potrjene;

Or. it

Predlog spremembe 81
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da mora biti prehod iz 5. poudarja, da mora biti prehod iz 
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šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in neposredno uspešen, ter 
pozdravlja pobudo „evropsko jamstvo za 
mlade“; meni, da morajo biti socialni 
partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer morajo biti pridobljene kvalifikacije 
uradno priznane;

šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in nastopiti neposredno po 
izobraževanju, ter pozdravlja pobudo 
„evropsko jamstvo za mlade“; meni, da 
morajo biti socialni partnerji in mladinske 
organizacije vključeni v razvoj trajnostne 
strategije za zmanjšanje brezposelnosti 
mladih, pri čemer je treba zagotoviti 
priznavanje kvalifikacij, pridobljenih v 
okviru formalnega, neformalnega in 
priložnostnega izobraževanja, na ravni 
celotne EU;

Or. de

Predlog spremembe 82

Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja

Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in neposredno uspešen, ter 
pozdravlja pobudo „evropsko jamstvo za 
mlade“; meni, da morajo biti socialni 
partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer morajo biti pridobljene kvalifikacije 
uradno priznane;

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in nastopiti neposredno po 
izobraževanju, ter pozdravlja pobudo 
„evropsko jamstvo za mlade“; meni, da 
morajo biti socialni partnerji in mladinske 
organizacije vključeni v razvoj trajnostne 
strategije za zmanjšanje brezposelnosti 
mladih, pri čemer morajo biti pridobljene 
kvalifikacije uradno priznane; meni, da bi 
bila na tem področju dobra praksa, če bi 
se vzpostavila povezava med 
gospodarstvom in srednjimi šolami, pri 
čemer bi npr. uveljavljeni strokovnjaki z 
različnih področij vodili pouk ali 
seminarje, kjer bi šolarkam in šolarjem 
predstavljali svoje delo; meni, da je v zvezi 
s tem treba okrepiti spodbude za odpiranje 
centrov za poklicno svetovanje oziroma k 
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takim dejavnostim dodatno spodbuditi 
obstoječe ustanove;

Or. bg

Predlog spremembe 83
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in neposredno uspešen, ter 
pozdravlja pobudo „evropsko jamstvo za 
mlade“; meni, da morajo biti socialni 
partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer morajo biti pridobljene kvalifikacije 
uradno priznane;

5. poudarja, da morata biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje ter tudi 
svetovanje glede šolanja bolje 
pripravljena, ter pozdravlja pobudo 
„evropsko jamstvo za mlade“; meni, da 
morajo biti socialni partnerji in mladinske 
organizacije vključeni v razvoj trajnostne 
strategije za zmanjšanje brezposelnosti 
mladih, pri čemer morajo biti pridobljene 
kvalifikacije uradno priznane;

Or. fr

Predlog spremembe 84
Georges Bach

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in neposredno uspešen, ter 
pozdravlja pobudo „evropsko jamstvo za 
mlade“; meni, da morajo biti socialni 
partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in nastopiti neposredno po 
izobraževanju, ter pozdravlja pobudo 
„evropsko jamstvo za mlade“; meni, da je 
treba okrepiti povezave med šolskimi 
ustanovami ter različnimi poklicnimi 
okolji in akterji; meni, da morajo biti 
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čemer morajo biti pridobljene kvalifikacije 
uradno priznane;

socialni partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer bi morale biti pridobljene 
kvalifikacije uradno priznane;

Or. fr

Predlog spremembe 85
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in neposredno uspešen, ter 
pozdravlja pobudo „evropsko jamstvo za 
mlade“; meni, da morajo biti socialni 
partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer morajo biti pridobljene kvalifikacije 
uradno priznane;

5. meni, da je treba predvideti prihodnje 
potrebe po znanju in spretnostih, da bi 
ponudba usposabljanja ustrezala 
stvarnosti na trgu dela; poudarja, da je 
boljša usklajenost ponudbe in 
povpraševanja ena ključnih nalog politik 
zaposlovanja za mlade; zato meni, da 
mora biti pobuda „Mladi in mobilnost“ 
tesno povezana s pobudo „Nova znanja in 
spretnosti za nova delovna mesta“; 
poudarja, da mora biti prehod iz šolskega, 
poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in nastopiti neposredno po 
izobraževanju, ter pozdravlja pobudo 
„evropsko jamstvo za mlade“; meni, da 
morajo biti socialni partnerji in mladinske 
organizacije vključeni v razvoj trajnostne 
strategije za zmanjšanje brezposelnosti 
mladih, pri čemer morajo biti pridobljene 
kvalifikacije uradno priznane;

Or. fr

Predlog spremembe 86
Vincenzo Iovine

Osnutek mnenja
Odstavek 5 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in neposredno uspešen, ter 
pozdravlja pobudo „evropsko jamstvo za 
mlade“; meni, da morajo biti socialni 
partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer morajo biti pridobljene 
kvalifikacije uradno priznane;

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in nastopiti neposredno po 
izobraževanju, ter pozdravlja pobudo 
„evropsko jamstvo za mlade“; meni, da 
morajo biti socialni partnerji in mladinske 
organizacije vključeni v razvoj trajnostne 
strategije za zmanjšanje brezposelnosti 
mladih, da bi olajšali uradno priznavanje 
pridobljenih kvalifikacij v 27 državah 
članicah;

Or. it

Predlog spremembe 87
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in neposredno uspešen, ter 
pozdravlja pobudo „evropsko jamstvo za 
mlade“; meni, da morajo biti socialni 
partnerji in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer morajo biti pridobljene kvalifikacije 
uradno priznane;

5. poudarja, da mora biti prehod iz 
šolskega, poklicnega in visokošolskega 
izobraževanja v poklicno življenje bolje 
pripravljen in nastopiti neposredno po 
izobraževanju, ter pozdravlja pobudo 
„evropsko jamstvo za mlade“; meni, da 
morajo biti socialni partnerji, predstavniki 
podjetij in mladinske organizacije 
vključeni v razvoj trajnostne strategije za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, pri 
čemer morajo biti pridobljene kvalifikacije 
uradno priznane;

Or. en
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Predlog spremembe 88
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja potrebo po razvoju 
partnerstev z univerzami, ponudniki 
usposabljanja in mladinskimi 
organizacijami, da bi mlade pospremili pri 
njihovem vključevanju na trg dela;

Or. fr

Predlog spremembe 89
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da bi moral evropski in 
nacionalni okvir kvalifikacij podpirati 
lažji prehod iz sistema izobraževanja na 
trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 90
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. odločno podpira predlog za 
priporočilo Sveta glede evropskega 
jamstva za mlade in poziva Svet, naj ga 
sprejme čim prej;

Or. en
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Predlog spremembe 91
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. odločno podpira predlog za 
priporočilo Sveta glede evropskega 
jamstva za mlade in poziva Svet, naj ga 
sprejme čim prej;

Or. en

Predlog spremembe 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. priporoča, da Komisija pozove države 
članice, naj izboljšajo visokošolske 
študijske programe, tako da se teoretični 
pouk dopolni z obvezno prakso v državnih 
in zasebnih podjetjih, ter v ta namen 
oblikuje raven jamstev in najnižje 
kakovosti, ki zagotavlja praktično 
izobraževanje in robne pogoje, ki v 
vsakem primeru izključujejo možnost, da 
bi šlo za prikrito delovno razmerje;

Or. es

Predlog spremembe 93
Emilie Turunen, Karima Delli

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

5b. poudarja, da je treba osip, kot znano 
tveganje za socialno izključenost in 
brezposelnost v prihodnosti, občutno 
zmanjšati; poudarja, da je treba k 
reševanju tega pojava pristopiti 
večplastno, v povezavi s socialnimi ukrepi 
za izboljšanje izobraževanja in 
usposabljanja na prikrajšanih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 94
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da je treba osip, kot znano 
tveganje za socialno izključenost in 
brezposelnost v prihodnosti, občutno 
zmanjšati; poudarja, da je treba k 
reševanju tega pojava pristopiti 
večplastno, v povezavi s socialnimi ukrepi 
za izboljšanje izobraževanja in 
usposabljanja na prikrajšanih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 95
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da je več študij pokazalo, da 
udeležba v visokokakovostnih vzgojno-
izobraževalnih programih v zgodnjem 
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otroštvu pozitivno vpliva na učne rezultate 
udeležencev in kasneje na njihov prehod 
iz šole v poklicno življenje, zlasti pri 
otrocih iz okolij z nizkimi prihodki in 
drugih prikrajšanih okolij; meni, da je 
treba večjo pozornost nameniti zajetju 
otrok že v zgodnjem otroštvu z namenom 
pomagati tistim iz prikrajšanih skupin in 
jim zagotoviti redno sodelovanje v 
visokokakovostnih storitvah;

Or. en

Predlog spremembe 96
Elizabeth Lynne

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba za poklicno usmeritev 
in iskanje zaposlitve okrepiti vlogo 
domačega in socialnega okolja mladih ter 
šole;

6. meni, da morajo države članice sprejeti 
ukrepe, s katerimi bi zagotovile čim več 
informacij ter možnosti izbire in 
usposabljanja, da bi tako mladim 
pomagale uresničiti njihov potencial, 
vendar je trdno prepričan, da lahko to 
najbolje opravijo osebe na terenu, ki 
delujejo na lokalni ravni v državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 97
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba za poklicno usmeritev 
in iskanje zaposlitve okrepiti vlogo 
domačega in socialnega okolja mladih ter 
šole;

6. meni, da je treba z ustreznimi ukrepi 
podpreti vlogo, ki jo imata šola in družina 
pri usmerjanju mladih med izbiranjem 
poklica; poudarja potrebo po zmanjšanju 
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vloge, ki jo ima socialno okolje mladih, ko 
se ti odločajo o svoji poklicni prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 98
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba za poklicno usmeritev 
in iskanje zaposlitve okrepiti vlogo 
domačega in socialnega okolja mladih ter 
šole;

6. meni, da je treba podpreti domače in 
socialno okolje mladih ter šolo pri
poklicnem usmerjanju mladih in 
njihovem iskanju zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 99
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba za poklicno usmeritev
in iskanje zaposlitve okrepiti vlogo 
domačega in socialnega okolja mladih ter 
šole;

6. meni, da je treba okrepiti usposobljenost 
domačega in socialnega okolja mladih ter 
šole za poklicno usmerjanje in iskanje 
zaposlitve; poziva države članice, naj na 
stopnji srednješolskega izobraževanja 
organizirajo konference za poklicno 
svetovanje, katerih program naj bo 
prilagojen zahtevam trga dela, upošteva 
pa naj tudi regionalne vidike in 
značilnosti/talente posameznega šolarja; v 
zvezi s tem meni, da bi naj vsakokratni 
program oblikovali nacionalni nosilci, 
pristojni za izobraževanje in zaposlovanje, 
skupaj s socialnimi partnerji;

Or. el
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Predlog spremembe 100
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba za poklicno usmeritev
in iskanje zaposlitve okrepiti vlogo 
domačega in socialnega okolja mladih ter 
šole;

6. meni, da je treba okrepiti usposobljenost 
domačega in socialnega okolja mladih ter 
šole za poklicno usmerjanje in iskanje 
zaposlitve; poudarja, da pripada šoli s 
strokovnim poklicnim poukom, 
posredovanjem informacij o poklicih v 
povezavi z odkrivanjem in spodbujanjem 
talentov in sposobnosti ter z 
usposabljanjem za kandidiranje za 
zaposlitev posebna vloga pri 
usposabljanju za trg dela; meni, da je v ta 
namen v številnih primerih potrebna tudi 
individualna usmerjena podpora v obliki 
spremljanja pri odločanju za poklic in 
vstop na trg dela;

Or. de

Predlog spremembe 101
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba za poklicno usmeritev
in iskanje zaposlitve okrepiti vlogo 
domačega in socialnega okolja mladih ter 
šole;

6. meni, da je treba okrepiti usposobljenost 
domačega in socialnega okolja mladih ter 
šole za poklicno usmerjanje in iskanje 
zaposlitve; poudarja, da je le tako mogoče 
urediti dostop do različnih izobraževalnih 
poti neodvisno od socialnega izvora in s 
tem mladim omogočiti odločitev za poklic, 
ki bo ustrezal njihovim nagnjenjem in 
željam;

Or. de
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Predlog spremembe 102
Georges Bach

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba za poklicno usmeritev
in iskanje zaposlitve okrepiti vlogo 
domačega in socialnega okolja mladih ter 
šole;

6. meni, da je treba okrepiti usposobljenost 
domačega in socialnega okolja mladih ter 
šole za poklicno usmerjanje in iskanje 
zaposlitve; meni, da je treba mlado osebo 
obravnavati kot celoto skupaj z njenimi 
kvalifikacijami in izobrazbo, pa tudi z 
njenimi ambicijami, družinskim in 
družbenim okoljem ter življenjskimi 
okoliščinami;

Or. fr

Predlog spremembe 103
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba za poklicno usmeritev
in iskanje zaposlitve okrepiti vlogo 
domačega in socialnega okolja mladih ter 
šole;

6. meni, da je treba okrepiti usposobljenost 
domačega in socialnega okolja mladih ter 
šole za poklicno usmerjanje in iskanje 
zaposlitve ter da morata ti dve okolji 
delovati z roko v roki in ne ločeno;

Or. fr

Predlog spremembe 104
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Osnutek mnenja
Odstavek 6 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba za poklicno usmeritev
in iskanje zaposlitve okrepiti vlogo 
domačega in socialnega okolja mladih ter 
šole;

6. meni, da je treba okrepiti usposobljenost 
domačega in socialnega okolja mladih, 
mladinskih organizacij ter šole za 
poklicno usmerjanje in iskanje zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 105
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba za poklicno usmeritev
in iskanje zaposlitve okrepiti vlogo 
domačega in socialnega okolja mladih ter 
šole;

6. meni, da je treba okrepiti usposobljenost 
domačega in socialnega okolja mladih, 
mladinskih organizacij ter šole za 
poklicno usmerjanje in iskanje zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 106
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da je treba nadalje razviti 
kakovostne storitve poklicnega svetovanja 
in usmerjanja; poudarja pomembnost 
vključevanja socialnih partnerjev v 
snovanje, organizacijo, izvedbo in 
financiranje teh storitev, da bi zagotovili 
ustreznost in učinkovitost glede na 
potrebe trga dela;

Or. en
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Predlog spremembe 107
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da lahko socialni partnerji in 
mladinske organizacije starše in šole že 
mnogo pred prehodom v poklicno 
izobraževanje z ustreznimi ukrepi 
usposobijo za kompetentne spremljevalce 
pri odločanju za poklic; pri mladih, ki 
potrebujejo posebno podporo, je treba 
ukrepe podpore besedno in strokovno 
prilagoditi staršem in socialnemu okolju;

Or. de

Predlog spremembe 108
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja pomen neformalnega 
izobraževanja v omrežjih vzajemnega 
učenja, zlasti v okviru organiziranega 
dela mladinskih združenj, za pridobivanje 
socialnih kompetenc za poklicno pot in za 
vstop na trg dela s skupnim preživljanjem 
prostega časa, mednarodnimi stiki in 
neplačanim družbenim delom;

Or. de

Predlog spremembe 109
Sergio Gutiérrez Prieto

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

6a. poziva Komisijo, naj pripravi program 
za posodobitev obstoječih sistemov 
poklicnega svetovanja ter na ravni EU 
okrepi obstoječe povezave in oblike 
sodelovanja med njimi; ugotavlja, da je v 
državah članicah treba ustanoviti 
specializirane agencije, ki bodo imele 
stalno izmenjavo z agencijami drugih 
držav, tako da bodo zagotovljene 
zanesljive in aktualne informacije o 
obstoječih ponudbah na trgu dela v 
posameznih državah članicah EU in o 
sposobnostih, ki jih morajo imeti oziroma 
pridobiti mladi, da bi lahko zasedli 
tamkajšnja prosta delovna mesta;

Or. es

Predlog spremembe 110
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, kako nujno je, da podjetja v 
okviru svoje družbene odgovornosti 
sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi 
mladim pomagajo pri utemeljeni izbiri 
poklica, ki upošteva tako nacionalni kot 
tudi evropski trg dela; meni, da mora te 
ukrepe spremljati usmerjena strokovna 
praksa;

Or. el

Predlog spremembe 111
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 7 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola 
pri izbiri poklica, da je treba sprejeti 
ukrepe za prikaz celostne slike poklicnih 
možnosti ter da je treba zlasti deklice 
zgodaj usmerjati v matematično-tehnične 
poklice in jih pri tem spodbujati;

7. meni, da odločitve o izbiri poklica še 
vedno močno temeljijo na spolu in da je to 
dejavnik, ki prispeva k neenakosti med 
spoloma; poudarja, da ima to vpliv tako 
na brezposelnost kot na revščino med 
ženskami; meni, da je treba sprejeti ukrepe 
za prikaz celostne slike poklicnih možnosti 
ter da je treba zlasti deklice zgodaj 
usmerjati v matematično-tehnične poklice 
in jih pri tem spodbujati;

Or. en

Predlog spremembe 112
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola 
pri izbiri poklica, da je treba sprejeti 
ukrepe za prikaz celostne slike poklicnih 
možnosti ter da je treba zlasti deklice 
zgodaj usmerjati v matematično-tehnične 
poklice in jih pri tem spodbujati;

7. meni, da odločitve o izbiri poklica še 
vedno močno temeljijo na spolu in da je to 
dejavnik, ki prispeva k neenakosti med 
spoloma; poudarja, da ima to vpliv tako 
na brezposelnost kot na revščino med 
ženskami; meni, da je treba sprejeti ukrepe 
za prikaz celostne slike poklicnih možnosti 
ter da je treba zlasti deklice zgodaj 
usmerjati v matematično-tehnične poklice 
in jih pri tem spodbujati;

Or. en

Predlog spremembe 113
Vincenzo Iovine

Osnutek mnenja
Odstavek 7 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola
pri izbiri poklica, da je treba sprejeti 
ukrepe za prikaz celostne slike poklicnih 
možnosti ter da je treba zlasti deklice 
zgodaj usmerjati v matematično-tehnične 
poklice in jih pri tem spodbujati;

7. meni, da je treba zmanjšati 
diskriminacijo na podlagi spola, ki 
pogosto ovira ženske pri izbiri določenih 
poklicev ali jih od njih odvrača, da je treba 
sprejeti ukrepe za prikaz celostne slike 
poklicnih možnosti ter da je treba deklice, 
ki se zanimajo za naravoslovno-tehnične 
poklice, zgodaj podpreti;

Or. it

Predlog spremembe 114
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola 
pri izbiri poklica, da je treba sprejeti 
ukrepe za prikaz celostne slike poklicnih 
možnosti ter da je treba zlasti deklice 
zgodaj usmerjati v matematično-tehnične
poklice in jih pri tem spodbujati;

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola 
pri izbiri poklica, da je treba sprejeti 
ukrepe za prikaz celostne slike 
izobraževalnih poti in kasnejših poklicnih 
možnosti ter da je treba zlasti deklice 
zgodaj usmerjati v poklice, ki zahtevajo 
naravoslovna, tehnična, inženirska in
matematična znanja in veščine, in jih pri 
tem spodbujati;

Or. en

Predlog spremembe 115
Milan Zver

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola 
pri izbiri poklica, da je treba sprejeti 
ukrepe za prikaz celostne slike poklicnih 

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola 
pri izbiri poklica, da je treba sprejeti 
ukrepe za prikaz celostne slike poklicnih 
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možnosti ter da je treba zlasti deklice 
zgodaj usmerjati v matematično-tehnične 
poklice in jih pri tem spodbujati;

možnosti ter da je treba povečati 
zanimanje mladih obeh spolov za
matematično-tehnične poklice;

Or. en

Predlog spremembe 116
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola 
pri izbiri poklica, da je treba sprejeti 
ukrepe za prikaz celostne slike poklicnih 
možnosti ter da je treba zlasti deklice 
zgodaj usmerjati v matematično-tehnične
poklice in jih pri tem spodbujati;

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola 
pri izbiri poklica, da je treba sprejeti 
ukrepe za prikaz celostne slike poklicnih 
možnosti ter da je treba zlasti deklice 
zgodaj usmerjati v matematične, 
informacijske, naravoslovne in tehnične
poklice, dečke pa v vzgojiteljske, 
negovalne in socialne poklice, in jih pri 
tem spodbujati;

Or. de

Predlog spremembe 117
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola 
pri izbiri poklica, da je treba sprejeti 
ukrepe za prikaz celostne slike poklicnih 
možnosti ter da je treba zlasti deklice 
zgodaj usmerjati v matematično-tehnične 
poklice in jih pri tem spodbujati;

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola 
pri izbiri poklica, da je treba predvsem na 
lokalni ravni sprejeti ukrepe za prikaz 
celostne slike poklicnih možnosti, tako da 
bodo lokalne agencije podpirale mlade pri 
njihovem odločanju o izbiri poklica, ter da 
je treba zlasti deklice zgodaj usmerjati v 
matematično-tehnične poklice in jih pri 
tem spodbujati;
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Or. fr

Predlog spremembe 118
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola 
pri izbiri poklica, da je treba sprejeti 
ukrepe za prikaz celostne slike poklicnih 
možnosti ter da je treba zlasti deklice 
zgodaj usmerjati v matematično-tehnične 
poklice in jih pri tem spodbujati;

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola 
pri izbiri poklica, da je treba sprejeti 
ukrepe za prikaz celostne slike poklicnih 
možnosti, tudi s svetovalkami in svetovalci 
za enakost spolov, ter da je treba zlasti 
deklice zgodaj usmerjati v matematično-
tehnične poklice in jih pri tem spodbujati;

Or. pt

Predlog spremembe 119
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola 
pri izbiri poklica, da je treba sprejeti 
ukrepe za prikaz celostne slike poklicnih 
možnosti ter da je treba zlasti deklice 
zgodaj usmerjati v matematično-tehnične 
poklice in jih pri tem spodbujati;

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola 
pri izbiri poklica, da je treba sprejeti 
ukrepe za prikaz celostne slike poklicnih 
možnosti ter da je treba zlasti deklice 
zgodaj usmerjati v matematično-tehnične 
poklice, zlasti v nekaterih sektorjih, ki so
strateškega pomena za razvoj, kot so 
okolje in učinkovita raba energije, in jih 
pri tem spodbujati;

Or. it
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Predlog spremembe 120
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola 
pri izbiri poklica, da je treba sprejeti 
ukrepe za prikaz celostne slike poklicnih 
možnosti ter da je treba zlasti deklice 
zgodaj usmerjati v matematično-tehnične 
poklice in jih pri tem spodbujati;

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola 
pri izbiri poklica, da je treba sprejeti 
ukrepe za prikaz celostne slike poklicnih 
možnosti ter da je treba zlasti deklice 
zgodaj usmerjati v matematično-tehnične 
poklice in jih pri tem spodbujati; meni, da 
je glede na prihodnjo potrebo po 
usposobljeni delovni sili treba usmerjeno 
spodbujati potencial deklet in žensk ter v 
tem okviru z usmerjenimi programi za 
spodbujanje zlasti preseči pomanjkanje 
samozaupanja med dekleti in mladimi 
ženskami na področju naravoslovnih in 
tehničnih poklicev;

Or. de

Predlog spremembe 121
Georges Bach

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da se mladi spoprijemajo z 
vse bolj raznovrstno ponudbo 
izobraževanj; meni, da jih je treba redno 
seznanjati z razvojem dogodkov na trgu 
dela, tako da se spodbujajo sposobnosti, ki 
so na trgu iskane, s ciljem, da ne bi bilo
nobenega diplomanta brez delovnega 
mesta in da sta področji šolstva in dela 
usklajeni;

Or. de
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Predlog spremembe 122
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj skupaj s 
socialnimi partnerji spodbujajo 
srednješolsko poklicno izobraževanje, saj 
so med državami članicami velike razlike 
glede stopnje udeležbe v poklicnem 
izobraževanju in njegove organizacije; 
opozarja, da bi to odločilno prispevalo k 
doseganju ciljev iz strategije EU 2020 
glede zmanjšanja števila oseb, ki 
predčasno opustijo šolanje, in 
preprečevanja brezposelnosti; poudarja 
nujnost spodbujanja izmenjave 
preizkušenih postopkov v okviru odprte 
metode usklajevanja;

Or. el

Predlog spremembe 123
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poudarja pomen oblikovanja 
prožnejših izobraževalnih struktur, na 
primer „odprtih univerz“ in krepitve rabe 
interneta v visokošolskem izobraževanju, 
tako da bi vsi mladi imeli možnost 
sodelovanja v kakovostnem izobraževanju 
in ne bi bil nihče izključen zaradi 
oddaljenosti ali neugodnega urnika; poleg 
tega meni, da je zaradi poznega vstopa 
mladih na trg dela in zaradi težav v zvezi z 
vzdržnostjo sistemov socialne varnosti 
izredno pomembno, da se zagotovijo nujni 
predpogoji za združljivost zaposlitve in 
študija; 
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Or. el

Predlog spremembe 124
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Ramona Nicole Mănescu, Eider 
Gardiazábal Rubial, Pablo Zalba Bidegain

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je za odpravo 
brezposelnosti mladih nujno potrebna 
aktivna politika trga dela skupaj z javno
podprtimi programi zaposlovanja mladih, 
pa tudi ustvarjanje novih trajnostnih in 
dobrih delovnih mest, ter da je treba 
razpoložljive sklade, npr. Evropski socialni 
sklad, bolj usmeriti v ta namen;

8. poudarja, da so za odpravo 
brezposelnosti mladih nujno potrebni 
celoviti ukrepi na trgu dela, kot so denimo
javno podprti programi zaposlovanja 
mladih, pa tudi ustvarjanje novih 
trajnostnih in dobrih delovnih mest, 
priznavanje prostovoljnega dela kot 
poklicne izkušnje in spodbujanje 
podjetništva; poudarja, da so za mlade na 
voljo raznolika sredstva iz instrumentov 
EU, kot so Evropski socialni sklad,
programi mobilnosti (Erasmus, Socrates, 
Leonardo) in program MLADINA, vendar 
pa ta raznolikost finančnih virov 
mladinskim organizacijam otežuje dostop 
do sredstev, ki bi ustrezala njihovim 
potrebam; poudarja potrebo po finančnih 
sredstvih za mlade, ki so enostavno 
dostopna, jih po potrebi lahko upravljajo 
prostovoljci in majhne organizacije ter 
omogočajo financiranje splošnih ukrepov, 
v katerih je združenih več razsežnosti, kot 
so zaposlovanje, mobilnost, socialno 
vključevanje in kulturne dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 125
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 8 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je za odpravo 
brezposelnosti mladih nujno potrebna 
aktivna politika trga dela skupaj z javno
podprtimi programi zaposlovanja mladih, 
pa tudi ustvarjanje novih trajnostnih in 
dobrih delovnih mest, ter da je treba 
razpoložljive sklade, npr. Evropski socialni 
sklad, bolj usmeriti v ta namen;

8. poudarja, da so za odpravo 
brezposelnosti mladih nujno potrebni 
celoviti ukrepi na trgu dela, kot so denimo
javno podprti programi zaposlovanja 
mladih, pa tudi ustvarjanje novih 
trajnostnih in dobrih delovnih mest; 
poudarja, da so za mlade na voljo 
raznolika sredstva iz instrumentov EU, 
kot so Evropski socialni sklad, programi 
mobilnosti (Erasmus, Socrates, Leonardo) 
in program MLADINA, vendar pa ta 
raznolikost finančnih virov mladinskim 
organizacijam otežuje dostop do sredstev, 
ki bi ustrezala njihovim potrebam; poziva 
Komisijo, naj zagotovi boljšo uporabo 
Evropskega socialnega sklada za 
povečanje zaposlenosti mladih; poudarja 
potrebo po finančnih sredstvih za mlade, 
ki so enostavno dostopna, jih po potrebi 
lahko upravljajo prostovoljci in majhne 
organizacije ter omogočajo financiranje 
splošnih ukrepov, v katerih je združenih 
več razsežnosti, kot so zaposlovanje, 
mobilnost, socialno vključevanje in 
kulturne dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 126
Vincenzo Iovine

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je za odpravo
brezposelnosti mladih nujno potrebna 
aktivna politika trga dela skupaj z javno 
podprtimi programi zaposlovanja mladih, 
pa tudi ustvarjanje novih trajnostnih in 
dobrih delovnih mest, ter da je treba 
razpoložljive sklade, npr. Evropski 
socialni sklad, bolj usmeriti v ta namen;

8. poudarja, da cilja znižanja 
brezposelnosti mladih ni mogoče doseči 
brez izvajanja usklajene strategije na 
ravni EU za spodbujanje vključujoče 
rasti, ki vključuje javno podprte programe
zaposlovanja mladih, pa tudi ustvarjanje 
novih trajnostnih in dobrih delovnih mest;
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Or. it

Predlog spremembe 127
Elizabeth Lynne

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je za odpravo 
brezposelnosti mladih nujno potrebna 
aktivna politika trga dela skupaj z javno 
podprtimi programi zaposlovanja mladih, 
pa tudi ustvarjanje novih trajnostnih in 
dobrih delovnih mest, ter da je treba 
razpoložljive sklade, npr. Evropski socialni 
sklad, bolj usmeriti v ta namen;

8. poudarja, da je za odpravo 
brezposelnosti mladih nujno potrebna 
aktivna politika trga dela, pa tudi 
ustvarjanje novih trajnostnih in dobrih 
delovnih mest, ter da je treba razpoložljive 
sklade, npr. Evropski socialni sklad, bolj 
usmeriti v ta namen;

Or. en

Predlog spremembe 128
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je za odpravo 
brezposelnosti mladih nujno potrebna 
aktivna politika trga dela skupaj z javno 
podprtimi programi zaposlovanja mladih, 
pa tudi ustvarjanje novih trajnostnih in 
dobrih delovnih mest, ter da je treba 
razpoložljive sklade, npr. Evropski socialni 
sklad, bolj usmeriti v ta namen;

8. poudarja, da je za odpravo 
brezposelnosti mladih nujno potrebna 
aktivna politika trga dela, temelječa na 
podjetniškem duhu in podjetjem 
prijaznem okolju, skupaj z javno podprtimi 
programi zaposlovanja mladih, pa tudi 
ustvarjanje novih trajnostnih in dobrih 
delovnih mest, ter da je treba razpoložljive 
sklade, npr. Evropski socialni sklad, bolj 
usmeriti v ta namen;

Or. en
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Predlog spremembe 129
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je za odpravo 
brezposelnosti mladih nujno potrebna 
aktivna politika trga dela skupaj z javno 
podprtimi programi zaposlovanja mladih, 
pa tudi ustvarjanje novih trajnostnih in 
dobrih delovnih mest, ter da je treba 
razpoložljive sklade, npr. Evropski socialni 
sklad, bolj usmeriti v ta namen;

8. poudarja, da je za odpravo 
brezposelnosti mladih nujno potrebna 
aktivna politika trga dela skupaj z javno 
podprtimi programi zaposlovanja mladih, 
pa tudi ustvarjanje novih trajnostnih in 
dobrih delovnih mest, ter da je treba 
razpoložljive sklade, npr. Evropski socialni 
sklad, kar najbolj povečati, učinkovito 
uporabiti in bolj usmeriti v ta namen;

Or. en

Predlog spremembe 130
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je za odpravo 
brezposelnosti mladih nujno potrebna 
aktivna politika trga dela skupaj z javno 
podprtimi programi zaposlovanja mladih, 
pa tudi ustvarjanje novih trajnostnih in 
dobrih delovnih mest, ter da je treba 
razpoložljive sklade, npr. Evropski socialni 
sklad, bolj usmeriti v ta namen;

8. poudarja, da je za odpravo 
brezposelnosti mladih nujno potrebna 
aktivna politika trga dela skupaj z javno 
podprtimi programi zaposlovanja mladih, 
pa tudi ustvarjanje novih trajnostnih in 
dobrih delovnih mest z dostojnimi 
plačami, ter da je treba razpoložljive 
sklade, npr. Evropski socialni sklad, bolj 
usmeriti v ta namen;

Or. pt

Predlog spremembe 131
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 8 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je za odpravo
brezposelnosti mladih nujno potrebna
aktivna politika trga dela skupaj z javno 
podprtimi programi zaposlovanja mladih, 
pa tudi ustvarjanje novih trajnostnih in 
dobrih delovnih mest, ter da je treba 
razpoložljive sklade, npr. Evropski 
socialni sklad, bolj usmeriti v ta namen;

8. poudarja, da so za odpravo 
brezposelnosti mladih nujno potrebni
aktivna politika trga dela skupaj z javno 
podprtimi programi zaposlovanja mladih, 
pa tudi ustvarjanje novih trajnostnih in 
dobrih delovnih mest ter novih podjetij, ki 
bodo skrbela za spodbujanje podjetniške 
kulture v šolah, spodbude za sprožanje 
pobud, tehnična podpora za ustanovitelje 
podjetij, poenostavitev upravnih 
postopkov za njihovo pospešitev, 
storitvena omrežja na lokalni ravni za 
olajšanje vodenja podjetij ter vključitev 
visokih šol in raziskovalnih ustanov v 
spodbujanje inovativnih izdelkov in 
postopkov;

Or. it

Predlog spremembe 132
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je za odpravo 
brezposelnosti mladih nujno potrebna 
aktivna politika trga dela skupaj z javno 
podprtimi programi zaposlovanja mladih, 
pa tudi ustvarjanje novih trajnostnih in
dobrih delovnih mest, ter da je treba 
razpoložljive sklade, npr. Evropski socialni 
sklad, bolj usmeriti v ta namen;

8. poudarja, da je za odpravo 
brezposelnosti mladih nujno potrebna 
aktivna politika trga dela skupaj z javno 
podprtimi programi zaposlovanja mladih, 
pa tudi ustvarjanje novih trajnostnih in 
dobrih delovnih mest, ter da je treba 
razpoložljive sklade, npr. Evropski socialni 
sklad, bolj usmeriti v ta namen, še zlasti v 
okviru podpiranja mladih, tako da se 
predvidijo lokalne agencije, ki jih 
sprejemajo, obveščajo in usmerjajo ter jim 
predlagajo specializirana in dostopna 
usposabljanja čim bliže njihovemu 
prebivališču;;

Or. fr
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Predlog spremembe 133

Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja

Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je za odpravo 
brezposelnosti mladih nujno potrebna 
aktivna politika trga dela skupaj z javno 
podprtimi programi zaposlovanja mladih, 
pa tudi ustvarjanje novih trajnostnih in 
dobrih delovnih mest, ter da je treba 
razpoložljive sklade, npr. Evropski socialni 
sklad, bolj usmeriti v ta namen;

8. poudarja, da je za odpravo 
brezposelnosti mladih nujno potrebna 
aktivna politika trga dela skupaj z javno 
podprtimi programi zaposlovanja mladih, 
pa tudi ustvarjanje novih trajnostnih in 
dobrih delovnih mest, ter da je treba 
razpoložljive sklade, npr. Evropski socialni 
sklad, bolj usmeriti v ta namen; poudarja, 
da je za prijave v zvezi s programi ESS 
treba razviti lažje dostopne in preglednejše 
metode;

Or. bg

Predlog spremembe 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. pozdravlja vse večjo vlogo EIB v zvezi 
s ponudbo programov financiranja za 
študente, pa tudi za podporo lastnih 
podjetniških pobud mladih; meni, da 
mora EIB sprejeti še pomembnejšo vlogo, 
tako da bo usmerjeno vlagala na področja 
z visoko dodano vrednostjo za države 
članice in zlasti v tista podjetja, ki si 
okrepljeno prizadevajo za zaposlovanje in 
izobraževanje mladih; 
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Or. es

Predlog spremembe 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poudarja, kako pomembno vlogo 
igrajo mala in srednja podjetja pri 
zaposlovanju znatnega dela prebivalstva 
in s tem mladih v Evropi, ter zato meni, da 
je mala in srednja podjetja treba nujno 
podpirati pri stalnem izobraževanju 
delojemalcev za izboljšanje njihovih 
kvalifikacij in konkurenčnosti; priporoča, 
naj se preučijo možnosti oblikovanja 
skupne evropske ponudbe izobraževanja 
za delojemalce v malih in srednjih 
podjetjih;

Or. es

Predlog spremembe 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. poudarja pomen lastnih podjetniških 
pobud za preprečevanje brezposelnosti 
mladih in ustvarjanje novih možnosti za 
mlade; zato poziva Komisijo, naj pripravi 
ambiciozne programe sodelovanja med 
vladami, univerzami in podjetji za 
svetovanje in spremljanje mladih pri 
ustanavljanju podjetij; poziva Komisijo, 
naj se zavzame za močnejši razvoj kulture 
lastne podjetnosti mladih v vseh državah 
članicah;
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Or. es

Predlog spremembe 137
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja nujnost izboljšanja javnih 
služb za posredovanje delovnih mest in 
mest za poklicno izobraževanje, in sicer po 
eni strani za preprečevanje brezposelnosti 
mladih in po drugi strani za omogočanje 
dostopa brezposelnim do programov 
izobraževanja, ki so prilagojeni zahtevam 
trga dela;

Or. el

Predlog spremembe 138
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere z 
individualno podporo pripraviti na trg 
dela ter da so javno podprta prosta mesta v 
izobraževanju učinkovit instrument za 
integracijo zlasti prikrajšanih mladih;

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere 
podpreti z upoštevanjem njihovih 
individualnih potreb in pri tem pozornost 
nameniti izboljšanju njihovega 
vključevanja na trg dela ter dostopa do 
kakovostnih delovnih mest; meni, da so 
javno podprta vajeniška mesta lahko eden 
od učinkovitih instrumentov za integracijo 
še posebej prikrajšanih mladih; vendar 
poudarja, da je bistvenega pomena prvo 
vključevanje na trg dela ter da bi morali 
biti vsi ukrep za vključevanje usmerjeni k 
omogočanju dostopa do rednega trga dela 
že od zgodnjih faz dalje in da bi jih bilo 
treba ustrezno prilagoditi s podpornimi 
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ukrepi, ki se osredotočajo na potrebe 
posameznikov; poudarja specifične težave 
revnih mladih, ki zaradi finančnih in 
jezikovnih omejitev, v nekaterih primerih 
pa tudi geografske diskriminacije, težko 
pridobivajo izkušnje v tujini; je prepričan, 
da je treba s finančno podporo 
obravnavati zlasti potrebe najbolj 
prikrajšanih;

Or. en

Predlog spremembe 139
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere z 
individualno podporo pripraviti na trg 
dela ter da so javno podprta prosta mesta v 
izobraževanju učinkovit instrument za 
integracijo zlasti prikrajšanih mladih;

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere 
podpreti z upoštevanjem njihovih 
individualnih potreb in pri tem pozornost 
nameniti izboljšanju njihovega 
vključevanja na trg dela ter dostopa do 
kakovostnih delovnih mest; meni, da so 
javno podprta vajeniška mesta lahko eden 
od učinkovitih instrumentov za integracijo 
še posebej prikrajšanih mladih; vendar 
poudarja, da je bistvenega pomena prvo 
vključevanje na trg dela ter da bi morali 
biti vsi ukrep za vključevanje usmerjeni k 
omogočanju dostopa do rednega trga dela 
že od zgodnjih faz dalje in da bi jih bilo 
treba ustrezno prilagoditi s podpornimi 
ukrepi, ki se osredotočajo na potrebe 
posameznikov; poudarja specifične težave 
revnih mladih, ki zaradi finančnih in 
jezikovnih omejitev, v nekaterih primerih 
pa tudi geografske diskriminacije, težko 
pridobivajo izkušnje v tujini; je prepričan, 
da je treba s finančno podporo 
obravnavati zlasti potrebe najbolj 
prikrajšanih;
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Or. en

Predlog spremembe 140
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere z 
individualno podporo pripraviti na trg dela 
ter da so javno podprta prosta mesta v 
izobraževanju učinkovit instrument za 
integracijo zlasti prikrajšanih mladih;

9. poudarja, da je treba mladim s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere, še 
zlasti tiste, ki se niti ne šolajo niti niso 
zaposleni, z individualno podporo
pomagati dokončati študij, jih pripraviti na 
trg dela in olajšati njihov prehod iz 
izobraževanja v zaposlitev ter da so javno 
podprta vajeniška mesta učinkovit 
instrument za integracijo še posebej 
prikrajšanih mladih;

Or. en

Predlog spremembe 141
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere z 
individualno podporo pripraviti na trg dela 
ter da so javno podprta prosta mesta v 
izobraževanju učinkovit instrument za 
integracijo zlasti prikrajšanih mladih;

9. poudarja, da je treba z individualno 
podporo spodbujati poklicno 
izobraževanje vseh mladih, ter opozarja,
da so javno podprta vajeniška mesta , ki so 
dostopna brezplačno, učinkovit instrument 
za integracijo še posebej prikrajšanih 
mladih;

Or. pt
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Predlog spremembe 142
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere z 
individualno podporo pripraviti na trg dela 
ter da so javno podprta prosta mesta v 
izobraževanju učinkovit instrument za 
integracijo zlasti prikrajšanih mladih;

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere z 
individualno podporo pripraviti na trg dela 
ter da so javno podprta vajeniška mesta 
učinkovit instrument za integracijo še 
posebej prikrajšanih mladih; poudarja, da 
je usmerjeno spodbujanje otrok in mladih 
že v šoli predpogoj za uspešno 
vključevanje na trg dela;

Or. de

Predlog spremembe 143
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere z 
individualno podporo pripraviti na trg dela 
ter da so javno podprta prosta mesta v 
izobraževanju učinkovit instrument za 
integracijo zlasti prikrajšanih mladih;

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere z 
individualno podporo pripraviti na trg dela 
ter da so javno podprta vajeniška mesta
učinkovit instrument za integracijo še 
posebej prikrajšanih mladih; nadalje 
poudarja, da se evropskih državljanov ne 
bo delilo na „revne“ in „ne revne“ na 
podlagi meril, ki so jih določile evropske 
institucije, ampak na podlagi standardov, 
ki so jih že določile države članice;

Or. en
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Predlog spremembe 144
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere z 
individualno podporo pripraviti na trg dela 
ter da so javno podprta prosta mesta v 
izobraževanju učinkovit instrument za 
integracijo zlasti prikrajšanih mladih;

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere z 
individualno podporo pripraviti na trg dela 
ter da so javno podprta vajeniška mesta
učinkovit instrument za integracijo še 
posebej prikrajšanih mladih in zlasti 
mladih invalidov, s katerim je mogoče 
zmanjšati tveganje za nedejavnost in 
socialno izključenost v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 145

Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja

Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere z 
individualno podporo pripraviti na trg dela 
ter da so javno podprta prosta mesta v 
izobraževanju učinkovit instrument za 
integracijo zlasti prikrajšanih mladih;

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere z 
individualno podporo pripraviti na trg dela 
ter da so javno podprta vajeniška mesta
učinkovit instrument za integracijo še 
posebej prikrajšanih mladih; poziva države 
članice in Komisijo, naj podprejo ukrepe 
za obveščanje o možnostih izobraževanja 
in usposabljanja za mlade invalide, na 
primer prek projektov v okviru 
Evropskega invalidskega foruma in 
programa izmenjave za študente Erasmus 
– Erasmus za študente invalide;

Or. bg
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Predlog spremembe 146
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere z 
individualno podporo pripraviti na trg dela 
ter da so javno podprta prosta mesta v 
izobraževanju učinkovit instrument za 
integracijo zlasti prikrajšanih mladih;

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere z 
individualno podporo pripraviti na trg dela 
ter da so javno podprta vajeniška mesta in 
standardizirani sistem pomoči med 
izobraževanjem učinkovit instrument za 
integracijo še posebej prikrajšanih mladih;

Or. de

Predlog spremembe 147
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere z 
individualno podporo pripraviti na trg dela 
ter da so javno podprta prosta mesta v 
izobraževanju učinkovit instrument za 
integracijo zlasti prikrajšanih mladih;

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi 
možnostmi za začetek poklicne kariere z 
individualno podporo, ki sega vse do 
mentorstva, pripraviti na trg dela ter da so 
javno podprta vajeniška mesta učinkovit 
instrument za integracijo še posebej 
prikrajšanih mladih;

Or. fr

Predlog spremembe 148
Georges Bach

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da zlasti skupini „NEET“, 
torej za mlade, ki niso niti zaposleni niti se 
ne izobražujejo, preti nevarnost 
dolgotrajne brezposelnosti; meni, da je 
treba spodbujati obveščevalne kampanje 
na lokalni in regionalni ravni s ciljem, da 
se posebej ogrožene mlade osebe seznani z 
obstoječimi ukrepi šolskega in poklicnega 
izobraževanja in da se vzpostavi 
neposredna povezava s pristojnim 
zavodom za zaposlovanje;

Or. de

Predlog spremembe 149
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja pomen ustvarjanja možnosti 
zaposlitve za mlade invalide z 
oblikovanjem ustreznih izobraževalnih 
programov in močnejšo podporo pomoči 
za zaposlovanje tega pomembnega dela 
mladega prebivalstva z namenom njihove 
boljše družbene vključenosti in 
udeleženosti; 

Or. es

Predlog spremembe 150
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, kako pomembno vlogo igra 
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mobilnost tako pri izobraževanju kot tudi 
pri zaposlitvi, ki ni samo bistveni dejavnik 
poklicne in osebne uresničitve, ampak 
tudi krepi evropsko identiteto in prispeva 
h gospodarski in socialni koheziji 
Evropske unije;

Or. it

Predlog spremembe 151
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da je treba razviti nove 
načine usposabljanja, zlasti na podlagi 
sodelovanja med univerzami in podjetji, 
kar je skladno z načelom razvoja pravih 
znanj in veščin za potrebe zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 152
Bastiaan Belder

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da Eurofoundov delovni 
program 2009-2012 vključuje poseben 
projekt „Dejavno vključevanje za mlade 
invalide ali mlade z zdravstvenimi 
težavami“, in opozarja na ključno vlogo 
izobraževalnih središč, ki mladim 
invalidom in tistim, ki so odraščali v 
institucionalni oskrbi, nudijo 
usposabljanja za pridobitev socialnih in 
poklicnih veščin; poziva k podpori za 
razvoj in koriščenje teh izobraževalnih 
središč, kjer je to potrebno;
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Or. en

Predlog spremembe 153
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. meni, da je treba sprejeti ukrepe, ki 
bodo temeljito osvetlili – tako na 
nacionalni kot tudi na evropski ravni –
pojav, ko je določen del mladih brezposeln 
ter brez šolske in poklicne izobrazbe; 
poziva Komisijo k sodelovanju z državami 
članicam, da bi odkrili vzroke za 
marginalizacijo mladih ter sprejeli ukrepe 
ne le za njihovo ponovno vključitev, 
temveč tudi za preprečevanje tega pojava,
in sicer v okviru njenih prizadevanj za 
dosego ciljev na področju zaposljivosti in 
konkurenčnosti evropskih delojemalcev in 
v zvezi z zmanjšanjem deleža oseb, ki 
predčasno opustijo šolanje;

Or. el

Predlog spremembe 154
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da so prakse primerno 
sredstvo za iskanje poklica v vseh fazah, 
vendar ne smejo nadomestiti pravih 
delovnih mest, morajo pa zagotoviti 
zadosten dohodek in socialno varstvo; 
poudarja tudi, da je treba uvesti evropski 
okvir kakovosti za prakse;

10. poudarja, da so prakse primerno 
sredstvo za iskanje poklica v vseh fazah 
poklicnega usmerjanja in pri vstopu na 
trg dela ter da bi bilo mladim glede na 
trenutno stanje treba dati možnost, da na 
trg dela vstopijo tudi prek prakse –
plačane ali neplačane – za določen čas ali 
prek pogodb o zaposlitvi za določen čas, 
vendar pa prakse ne smejo nadomestiti 
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pravih delovnih mest; poudarja tudi, da je 
treba načelno upoštevati socialne pravice 
in uvesti evropski okvir kakovosti za 
prakse;

Or. de

Predlog spremembe 155
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da so prakse primerno 
sredstvo za iskanje poklica v vseh fazah, 
vendar ne smejo nadomestiti pravih 
delovnih mest, morajo pa zagotoviti
zadosten dohodek in socialno varstvo; 
poudarja tudi, da je treba uvesti evropski 
okvir kakovosti za prakse;

10. poudarja, da so delovne prakse 
primerno sredstvo za iskanje poklica v 
vseh fazah, vendar opozarja, da je treba 
zanje določiti minimalne standarde, kot 
sta zadosten dohodek ter socialno varstvo,
in zagotoviti njihovo izobraževalno 
vrednost; opozarja, da delovne prakse ne 
smejo nadomestiti pravih delovnih mest;
poudarja tudi, da je pravno zavezujoč 
evropski okvir kakovosti za prakse nujno 
potreben in da bi morala Komisija 
pripraviti akcijski načrt s časovnim 
razporedom in opisom, kako se bo ta okvir 
kakovosti izvajal;

Or. en

Predlog spremembe 156
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da so prakse primerno 
sredstvo za iskanje poklica v vseh fazah, 
vendar ne smejo nadomestiti pravih 
delovnih mest, morajo pa zagotoviti 
zadosten dohodek in socialno varstvo; 

10. poudarja, da so prakse primerno 
sredstvo za iskanje poklica v vseh fazah, 
vendar ne smejo nadomestiti pravih 
delovnih mest, morajo pa zagotoviti 
zadosten dohodek in socialno varstvo, 
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poudarja tudi, da je treba uvesti evropski 
okvir kakovosti za prakse;

kakor je trenutno določeno z delovnimi 
standardi držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 157
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da so prakse primerno 
sredstvo za iskanje poklica v vseh fazah, 
vendar ne smejo nadomestiti pravih 
delovnih mest, morajo pa zagotoviti 
zadosten dohodek in socialno varstvo; 
poudarja tudi, da je treba uvesti evropski 
okvir kakovosti za prakse;

10. poudarja, da so prakse primerno 
sredstvo za iskanje poklica v vseh fazah, 
vendar ne smejo nadomestiti pravih 
delovnih mest, morajo pa biti časovno 
strogo omejene in zagotoviti zadosten 
dohodek in socialno varstvo; poudarja tudi, 
da je treba v vse izobraževalne okoliščine 
nujno uvesti evropski okvir kakovosti za 
prakse;

Or. de

Predlog spremembe 158
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da so prakse primerno 
sredstvo za iskanje poklica v vseh fazah, 
vendar ne smejo nadomestiti pravih 
delovnih mest, morajo pa zagotoviti 
zadosten dohodek in socialno varstvo; 
poudarja tudi, da je treba uvesti evropski 
okvir kakovosti za prakse;

10. poudarja, da so prakse, če so le 
nedvoumno namenjene usposabljanju 
praktikantov, primerno sredstvo za iskanje 
poklica v vseh fazah, vendar ne smejo 
nadomestiti pravih delovnih mest, morajo 
pa zagotoviti zadosten dohodek in socialno 
varstvo; poudarja tudi, da je treba uvesti 
evropski okvir kakovosti za prakse, da bi 
preprečili izkoriščanje praktikantov;

Or. de
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Predlog spremembe 159

Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja

Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da so prakse primerno 
sredstvo za iskanje poklica v vseh fazah, 
vendar ne smejo nadomestiti pravih 
delovnih mest, morajo pa zagotoviti 
zadosten dohodek in socialno varstvo; 
poudarja tudi, da je treba uvesti evropski 
okvir kakovosti za prakse;

10. poudarja, da so visokokakovostne 
prakse primerno sredstvo za iskanje 
poklica v vseh fazah, vendar ne smejo 
nadomestiti pravih delovnih mest, morajo 
pa zagotoviti zadosten dohodek in socialno 
varstvo; poudarja tudi, da je treba uvesti 
evropski okvir kakovosti za prakse;
zahteva, da se praksa in prostovoljno delo 
upoštevata pri določanju delovne dobe in 
pri pokojninskem zavarovanju;

Or. bg

Predlog spremembe 160
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da so prakse primerno 
sredstvo za iskanje poklica v vseh fazah, 
vendar ne smejo nadomestiti pravih 
delovnih mest, morajo pa zagotoviti 
zadosten dohodek in socialno varstvo; 
poudarja tudi, da je treba uvesti evropski 
okvir kakovosti za prakse;

10. poudarja, da so prakse primerno 
sredstvo za iskanje poklica v vseh fazah, 
vendar ne smejo nadomestiti pravih 
delovnih mest, morajo pa zagotoviti 
zadosten dohodek in socialno varstvo; 
poudarja pomembnost izboljšanja 
kakovosti delovnih praks in vajeništva;
poudarja tudi, da je treba uvesti evropski 
okvir kakovosti za prakse;

Or. en
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Predlog spremembe 161
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da so prakse primerno 
sredstvo za iskanje poklica v vseh fazah, 
vendar ne smejo nadomestiti pravih 
delovnih mest, morajo pa zagotoviti 
zadosten dohodek in socialno varstvo; 
poudarja tudi, da je treba uvesti evropski 
okvir kakovosti za prakse;

10. poudarja, da so prakse primerno 
sredstvo za iskanje poklica v vseh fazah, 
vendar ne smejo nadomestiti pravih 
delovnih mest, morajo pa zagotoviti 
zadosten dohodek in socialno varstvo
oziroma ureditev socialnega zavarovanja; 
poudarja tudi, da je treba uvesti evropski 
okvir kakovosti za prakse;

Or. el

Predlog spremembe 162
Georges Bach

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da so prakse primerno 
sredstvo za iskanje poklica v vseh fazah, 
vendar ne smejo nadomestiti pravih 
delovnih mest, morajo pa zagotoviti 
zadosten dohodek in socialno varstvo; 
poudarja tudi, da je treba uvesti evropski 
okvir kakovosti za prakse;

10. poudarja, da so prakse primerno 
sredstvo za iskanje poklica v vseh fazah, 
vendar ne smejo nadomestiti pravih
delovnih mest, morajo pa zagotoviti 
dohodek in socialno varstvo; poudarja tudi, 
da je treba uvesti evropski okvir kakovosti 
za prakse;

Or. de

Predlog spremembe 163
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. zahteva, da se programi 
izobraževanja, katerih namen je 
spodbujanje mobilnosti, podaljšajo na čas 
po letu 2013, in Komisijo poziva, naj pri 
oblikovanju prihodnjih okvirnih 
programov predvidi občutno zvišanje za to 
predvidenih finančnih sredstev;

Or. it

Predlog spremembe 164
Elizabeth Lynne

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja, da morajo mladi med 
opravljanjem poklica ohraniti dostop do 
dodatnega poklicnega izobraževanja ter da 
je treba spodbujati vseživljenjsko učenje po 
vstopu v poklicno življenje.

11. poudarja, da bi naj mladi med 
opravljanjem poklica v idealnem primeru 
ohranili dostop do dodatnega poklicnega 
izobraževanja ter da je treba spodbujati 
vseživljenjsko učenje po vstopu v poklicno 
življenje.

Or. en

Predlog spremembe 165
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja, da morajo mladi med 
opravljanjem poklica ohraniti dostop do 
dodatnega poklicnega izobraževanja ter da 
je treba spodbujati vseživljenjsko učenje po 
vstopu v poklicno življenje.

11. poudarja, da morajo mladi, ko se 
zaposlijo, ohraniti dostop do dodatnega 
izobraževanja ter da je treba spodbujati 
vseživljenjsko učenje po vstopu v poklicno 
življenje.

Or. en
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Predlog spremembe 166
Milan Zver

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja, da morajo mladi med 
opravljanjem poklica ohraniti dostop do 
dodatnega poklicnega izobraževanja ter da 
je treba spodbujati vseživljenjsko učenje po 
vstopu v poklicno življenje.

11. poudarja, da morajo mladi med 
opravljanjem poklica ohraniti dostop do 
dodatnega izobraževanja in usposabljanja
ter da je treba spodbujati načelo 
vseživljenjskega učenja po vstopu v 
poklicno življenje.

Or. en

Predlog spremembe 167
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja, da morajo mladi med 
opravljanjem poklica ohraniti dostop do 
dodatnega poklicnega izobraževanja ter da 
je treba spodbujati vseživljenjsko učenje po 
vstopu v poklicno življenje.

11. poudarja, da morajo mladi med 
opravljanjem poklica ohraniti dostop do 
dodatnega izobraževanja in usposabljanja
ter da je treba spodbujati vseživljenjsko 
učenje po vstopu v poklicno življenje;

Or. en

Predlog spremembe 168
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja, da morajo mladi med 
opravljanjem poklica ohraniti dostop do 
dodatnega poklicnega izobraževanja ter da 

11. poudarja, da morajo mladi med 
opravljanjem poklica ohraniti dostop do 
dodatnega poklicnega izobraževanja na 
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je treba spodbujati vseživljenjsko učenje po 
vstopu v poklicno življenje.

podlagi časovnih sklopov za izobraževanje 
– tudi med delovnim časom – ter da je 
treba spodbujati vseživljenjsko učenje po 
vstopu v poklicno življenje.

Or. pt

Predlog spremembe 169
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja, da morajo mladi med 
opravljanjem poklica ohraniti dostop do 
dodatnega poklicnega izobraževanja ter da 
je treba spodbujati vseživljenjsko učenje po 
vstopu v poklicno življenje.

11. poudarja, da morajo mladi med 
opravljanjem poklica ohraniti dostop do 
dodatnega poklicnega izobraževanja ter da 
je treba spodbujati tako vseživljenjsko 
učenje po vstopu v poklicno življenje kot 
poklicni razvoj;

Or. de

Predlog spremembe 170
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja, da morajo mladi med 
opravljanjem poklica ohraniti dostop do 
dodatnega poklicnega izobraževanja ter da 
je treba spodbujati vseživljenjsko učenje po 
vstopu v poklicno življenje.

11. poudarja, da morajo mladi med 
opravljanjem poklica ohraniti dostop do 
dodatnega poklicnega izobraževanja ter da 
je treba spodbujati vseživljenjsko učenje po 
vstopu v poklicno življenje; poziva države 
članice, naj vzpostavijo infrastrukturo za 
neodvisno svetovanje za nadaljnje 
usposabljanje, da bi tako zagotovile 
sistematično nadaljnje usposabljanje;

Or. de
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Predlog spremembe 171
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja, da morajo mladi med 
opravljanjem poklica ohraniti dostop do 
dodatnega poklicnega izobraževanja ter da 
je treba spodbujati vseživljenjsko učenje po 
vstopu v poklicno življenje.

11. poudarja, da morajo mladi med 
opravljanjem poklica ohraniti dostop do 
dodatnega poklicnega izobraževanja ter da 
je treba spodbujati nepretrgano in 
vseživljenjsko učenje po vstopu v poklicno 
življenje.

Or. it

Predlog spremembe 172

Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja

Odstavek 11 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. opozarja na obstoječe težave v zvezi z 
nepriznavanjem diplom, s katerimi se 
soočajo mladi iz določenih držav članic; 
zahteva, da se postopki za priznavanje 
diplom močno poenostavijo; za 
uresničitev tega cilja zahteva enoten 
seznam visokih šol in strokovnih področij, 
ki zagotavlja priznanje diplom v celotni 
EU, da bi se tako poenostavil postopek 
prijave za zaposlitev ali študij na drugi 
visoki šoli v EU; 

Or. bg
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Predlog spremembe 173
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poudarja, da visoka kakovost 
začetnih šolskih in poklicnih izobraževanj 
in usposabljanj v vseh panogah povečuje 
udeleženost mladih na trgu dela in 
podjetjem zagotavlja kvalificirano delovno 
silo, kar države članice zagotavljajo z 
ustreznimi organi nadzora;

Or. de

Predlog spremembe 174
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 11 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11b. meni, da projekta „Tvoja prva 
zaposlitev EURES“ ni dopustno ločiti od 
„evropskega sistema za spremljanje 
ponudbe delovnih mest“, da mora biti 
njegov prag nizek in da mora ne le 
delodajalcem, temveč tudi iskalcem 
zaposlitve omogočati, da ustvarijo svoj 
profil z ustreznimi podatki;

Or. de

Predlog spremembe 175
Georges Bach

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. pozdravlja pobudo „Tvoja prva 
zaposlitev EURES“ za spodbujanje 
zaposlitvene mobilnosti, ki bi morala biti 
povezana z „evropskim sistemom za 
spremljanje ponudbe delovnih mest“, tako 
da bi delojemalci in delodajalci imeli 
pregleden in vseevropski pregled trga dela 
s ciljem, da odprta delovna mesta kar 
najhitreje zapolnijo usposobljene osebe;

Or. de

Predlog spremembe 176
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poudarja, da se je treba proti 
diskriminaciji pri dostopu do zaposlitve in 
pri plačah, zaradi katere trpijo dekleta, in 
sicer celo če imajo višje akademske 
kvalifikacije od fantov, boriti z 
učinkovitimi ukrepi;

Or. pt

Predlog spremembe 177
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 11 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11b. poudarja pomen podpore materinstvu 
in očetovstvu, ki zajema boj proti vsem 
vrstam diskriminacije in zagotavljanje 
učinkovitega uresničevanja vseh pravic, ki 
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jih predvidevajo veljavni predpisi;

Or. pt

Predlog spremembe 178
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 11 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11c. poudarja, kako pomembno je, da 
države članice spodbujajo in uporabljajo 
tako mladinsko politiko, ki odpravlja 
socialno izključevanje mladih, zlasti tistih, 
ki izvirajo iz najbolj prikrajšanih družin; 
meni, da morajo države članice 
zagotavljati brezplačen dostop do kulturne 
in športne opreme, programov in 
aktivnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 179
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poudarja pomembnost spodbujanja 
podjetništva in pomoči mladim pri 
ustanavljanju lastnih podjetij ter 
spodbujanja in razširitve programa 
Erasmus za mlade podjetnike; zato 
priporoča izvedbo kampanje obveščanja 
EU v izobraževalnih ustanovah, ki bi 
zajemala podjetništvo, začetni kapital, 
obdavčenje novo ustanovljenega podjetja 
in stalno podporo usposabljanju;

Or. en
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Predlog spremembe 180
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poudarja pomembnost neformalnega 
in priložnostnega učenja ter izobraževanja 
za razvoj mladih, pa tudi prostovoljnega 
dela; poudarja, da pridobljene 
kvalifikacije mladim ne nudijo le možnosti 
za vstop v svet dela, temveč jim tudi 
omogočajo, da so dejavno vključeni v 
družbo in prevzamejo odgovornost za 
svoja življenja, ob tem pa še spodbujajo 
njihove podjetniške veščine;

Or. en

Predlog spremembe 181
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 11 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11b. poudarja pomembnost neformalnega 
in priložnostnega učenja ter izobraževanja 
za razvoj mladih; poudarja, da 
pridobljene kvalifikacije mladim ne 
nudijo le možnosti za vstop v svet dela, 
temveč jim tudi omogočajo, da so dejavno 
vključeni v družbo in prevzamejo 
odgovornost za svoja življenja;

Or. en
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Predlog spremembe 182
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Osnutek mnenja
Odstavek 11 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11b. poudarja pomembnost tega, da so 
mladi vključeni ne le na trg dela in v 
gospodarstvo, temveč so prisotni tudi pri 
oblikovanju in upravljanju evropske 
prihodnosti; poziva Komisijo, naj pripravi 
zeleno knjigo o sodelovanju mladih;

Or. en

Predlog spremembe 183
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 11 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11c. poudarja pomembnost tega, da so 
mladi vključeni ne le na trg dela in v 
gospodarstvo, temveč so prisotni tudi pri 
oblikovanju in upravljanju evropske 
prihodnosti; poziva Komisijo, naj pripravi 
zeleno knjigo o sodelovanju mladih;

Or. en

Predlog spremembe 184
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 11 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11c. poziva Komisijo, naj v prihodnjem 
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večletnem finančnem okviru ohrani ločen 
program Mladi v akciji;

Or. en

Predlog spremembe 185
Emilie Turunen, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 11 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11d. poziva države članice, naj oblikujejo 
nacionalne projektne skupine na področju 
mladih za zagotovitev večje skladnosti 
izobraževalnega sistema in trga dela ter 
spodbujanje večje in skupne odgovornosti 
za naložbe v znanja in veščine med vlado, 
delodajalci in posamezniki; poziva države 
članice, naj zagotovijo svetovalne organe 
na vseh šolah, ki bodo olajšali prehod iz 
sistema izobraževanja na trg dela ter 
spodbujali sodelovanje med javnimi in 
zasebnimi akterji;

Or. en

Predlog spremembe 186
Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Ramona 
Nicole Mănescu, Pablo Zalba Bidegain

Osnutek mnenja
Odstavek 11 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11d. poziva Komisijo, naj poveča in razširi 
udeležbo v programih mobilnosti ter 
izboljša njihovo prepoznavnost, zlasti 
tistih, ki so namenjeni mladim, denimo z 
uporabo enega imena, ki bi se nanašalo 
na vse programe mobilnosti, ob tem pa 
ohrani posebnosti posameznih 
programov.
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Or. en


