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Predlog spremembe 1
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 2 Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU) in drugega 
pododstavka člena 3(3) PEU, ki enakost 
med ženskami in moškimi izpostavlja kot 
temeljno načelo in pomemben cilj 
Evropske unije,

Or. en

Predlog spremembe 2
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z 
naslovom Evropa 2020 – Strategija za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast 
(KOM(2010)2020) ter njegovih ciljev in 
vodilnih pobud,

Or. en

Predlog spremembe 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z 
naslovom „Evropska platforma za boj 
proti revščini: evropski okvir za socialno 
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in teritorialno kohezijo“ 
(KOM(2010/758),

Or. en

Predlog spremembe 4
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije Združenih 
narodov o pravicah invalidov, ki je stopila 
v veljavo 21. januarja 2011 v skladu s 
Sklepom Sveta z dne 26. novembra 2009 o 
sklenitvi Konvencije Združenih narodov o 
pravicah invalidov s strani Evropske 
skupnosti (2010/48/ES),

Or. en

Predlog spremembe 5
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 6. 
decembra 2010 z naslovom „Politike 
zaposlovanja za konkurenčno in 
nizkoogljično gospodarstvo, gospodarno z 
viri in prijazno okolju“,

Or. en

Predlog spremembe 6
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju mnenja Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. 
julija 2010 o spodbujanju učinkovitega 
partnerstva pri upravljanju programov 
kohezijske politike na podlagi dobrih 
praks iz cikla 2007–2013 (ECO/258),

Or. en

Predlog spremembe 7
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju raziskave, ki jo je 24. 
januarja 2011 objavil Generalni 
direktorat za zaposlovanje, socialne 
zadeve in enake možnosti Evropske 
komisije z naslovom „Ocena podpore 
Evropskega socialnega sklada enakosti 
med spoloma“,

Or. en

Predlog spremembe 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju prizadevanj Evropske 
skupnosti za izvajanje načela enakosti 
med spoloma v praksi, ki jih financira 
Evropska komisija in ki so namenjena 
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vključevanju tega načela v programe 
Evropskega socialnega sklada,

Or. en

Predlog spremembe 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja peto poročilo Komisije o 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, 
ki predlaga prihodnjo usmeritev politike na 
tem področju, zlasti njeno povezavo s 
strategijo Evropa 2020 znotraj skupnega 
strateškega okvira, v katerem bi se cilji 
Evrope 2020 preoblikovali v prednostne 
naložbe;

1. pozdravlja peto poročilo Komisije o 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, 
ki predlaga prihodnjo usmeritev politike na 
tem področju; poudarja, da je Evropski 
socialni sklad najpomembnejši instrument 
za izvajanje socialne razsežnosti strategije 
EU 2020 in da lahko Evropski socialni 
sklad znatno prispeva k izpolnjevanju 
osrednjih prednostnih nalog strategije EU 
2020, in sicer zaposlovanja, 
preoblikovanja v trajnostno gospodarstvo, 
zmanjšanja števila osipnikov ter boja proti 
revščini, diskriminaciji in socialni 
izključenosti; poudarja, da mora biti zato 
širok nabor dejavnosti in ukrepov 
upravičen do podpore iz Evropskega 
socialnega sklada, da bi ta instrument 
lahko kar najbolj prispeval k doseganju 
ciljev strategije EU 2020 v posameznih 
državah članicah, ki iščejo rešitve za 
različne socialne razmere, v katerih se 
znajdejo njihovi državljani; poudarja, da 
BDP sam po sebi še ne odraža dovolj 
natančne in ustrezne slike regionalnega 
razvoja, saj ne upošteva pomembnih 
socialnih dejavnikov, kot so razlike v 
plačah in brezposelnost; zato poziva k 
vključitvi in ocenjevanju dodatnih 
socialnih kazalnikov v okviru analize 
SWOT (prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti) ter k določitvi zneska 
prispevka Evropskega socialnega sklada v 
pogodbi o razvoju in naložbah;
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Or. en

Predlog spremembe 10
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja peto poročilo Komisije o 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, 
ki predlaga prihodnjo usmeritev politike 
na tem področju, zlasti njeno povezavo s 
strategijo Evropa 2020 znotraj skupnega 
strateškega okvira, v katerem bi se cilji 
Evrope 2020 preoblikovali v prednostne 
naložbe;

1. upošteva peto poročilo Komisije o 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji; 
poudarja, da je kohezijska politika 
horizontalno naravnana politika, kot je 
določeno v Pogodbi o delovanju Evropske 
unije, strategija Evropa 2020 pa nima 
prednosti pred njo; poudarja, da je 
avtonomna kohezijska politika bistvena za 
zmanjševanje neskladnosti pri 
regionalnem razvoju ter za doseganje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije v Evropski uniji;

Or. de

Predlog spremembe 11
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja peto poročilo Komisije o 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, 
ki predlaga prihodnjo usmeritev politike na 
tem področju, zlasti njeno povezavo s 
strategijo Evropa 2020 znotraj skupnega 
strateškega okvira, v katerem bi se cilji 
Evrope 2020 preoblikovali v prednostne 
naložbe;

1. pozdravlja peto poročilo Komisije o 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, 
ki predlaga prihodnjo usmeritev politike na 
tem področju, zlasti njeno povezavo s 
strategijo Evropa 2020 znotraj skupnega 
strateškega okvira, v katerem bi se cilji 
Evrope 2020 preoblikovali v prednostne 
naložbe; izrecno opozarja, da imajo vse 
države članice skupine oseb, ki so na trgu 
delovne sile zapostavljene in katerih 
položaj je treba izboljšati z uporabo 
Kohezijskega sklada, da se doseže 75-
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odstotna stopnja zaposlenosti;

Or. de

Predlog spremembe 12
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja peto poročilo Komisije o 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, 
ki predlaga prihodnjo usmeritev politike na 
tem področju, zlasti njeno povezavo s 
strategijo Evropa 2020 znotraj skupnega 
strateškega okvira, v katerem bi se cilji 
Evrope 2020 preoblikovali v prednostne 
naložbe;

1. pozdravlja peto poročilo Komisije o 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, 
ki predlaga prihodnjo usmeritev politike na 
tem področju, zlasti njeno povezavo s 
strategijo Evropa 2020 znotraj skupnega 
strateškega okvira, v katerem bi se cilji 
Evrope 2020 preoblikovali v prednostne 
naložbe; poudarja, da se morajo trije 
temeljni stebri strategije 2020 (pametna, 
trajnostna in vključujoča rast) 
dopolnjevati;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. pozdravlja predlog Evropske komisije, 
da se usklajevanje med Kohezijskim 
skladom in Evropskim socialnim skladom 
izboljša s skupnim strateškim okvirom; 
vendar pripisuje velik pomen temu, da
določanje posebnih ciljev in 
prilagodljivost posameznih skladov na 
ravni izvajanja nista omejena in da se 
skupno upravno breme močno zmanjša;
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Or. de

Predlog spremembe 14
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. zavrača, da bi bila izplačila sredstev 
strukturnih skladov, zlasti ESS, pogojena
z izvajanjem strategije Evropa 2020 ali 
drugih politik EU;

Or. de

Predlog spremembe 15
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. meni, da je skupni strateški okvir zelo 
dober instrument za vzpostavitev povezav z 
drugimi osrednjimi področji politik 
Evropske unije, zlasti z integriranimi 
smernicami za rast in delovna mesta;

Or. de

Predlog spremembe 16
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. odobrava namen, da se razvijejo nove 
makroregionalne strategije, ter zahteva, da 

2. odobrava namen, da se razvijejo nove 
makroregionalne strategije za potrebno 
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se sprejmejo ukrepi za prepoznavanje in 
premagovanje regionalnih razlik, na primer 
na področju dostopa do zaposlitve in 
izobraževanja;

socialno in okolju prijazno prenovo EU, 
ter zahteva, da se sprejmejo ukrepi za 
prepoznavanje in premagovanje 
regionalnih razlik, na primer na področju 
revščine in socialne izključenosti, dostopa 
do visokokakovostne zaposlitve, 
zmanjševanja povprečnega delovnega 
časa na tedenski in vseživljenjski ravni, 
izobraževanja in prostega dostopa do 
visokokakovostnih storitev;

Or. de

Predlog spremembe 17
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. odobrava namen, da se razvijejo nove 
makroregionalne strategije, ter zahteva, da 
se sprejmejo ukrepi za prepoznavanje in 
premagovanje regionalnih razlik, na 
primer na področju dostopa do zaposlitve
in izobraževanja;

2. odobrava namen, da se razvijejo nove 
makroregionalne strategije, saj so te 
učinkovit način za premagovanje 
regionalnih razlik in spodbujanje 
sodelovanja na področjih, ki jih pokrivajo, 
zlasti na področju zaposlovanja, 
izobraževanja ali javnih storitev;

Or. es

Predlog spremembe 18
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. odobrava namen, da se razvijejo nove 
makroregionalne strategije, ter zahteva, da 
se sprejmejo ukrepi za prepoznavanje in 
premagovanje regionalnih razlik, na 
primer na področju dostopa do zaposlitve 

2. odobrava namen, da se razvijejo nove 
makroregionalne strategije, in spodbuja 
Evropsko komisijo in države članice, naj v 
večji meri upoštevajo ozemeljsko 
razsežnost Evropskega socialnega sklada, 
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in izobraževanja; predvsem na področju dostopa do 
zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 19
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. odobrava namen, da se razvijejo nove 
makroregionalne strategije, ter zahteva, da 
se sprejmejo ukrepi za prepoznavanje in 
premagovanje regionalnih razlik, na 
primer na področju dostopa do zaposlitve 
in izobraževanja;

2. odobrava namen, da se razvijejo nove 
makroregionalne strategije, ter zahteva, da 
se sprejmejo ukrepi za prepoznavanje in 
premagovanje regionalnih razlik, zlasti na 
področju dostopa do zaposlitve, 
izobraževanja ter začetnega in nadaljnjega 
usposabljanja;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. odobrava namen, da se razvijejo nove 
makroregionalne strategije, ter zahteva, da 
se sprejmejo ukrepi za prepoznavanje in 
premagovanje regionalnih razlik, na primer 
na področju dostopa do zaposlitve in 
izobraževanja;

2. odobrava namen, da se razvijejo nove 
makroregionalne strategije, ter zahteva, da 
se sprejmejo ukrepi za prepoznavanje in 
premagovanje regionalnih razlik, na primer 
na področju dostopa do usposabljanja, 
zaposlitve in izobraževanja;

Or. fr
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Predlog spremembe 21
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. odobrava namen, da se razvijejo nove 
makroregionalne strategije, ter zahteva, da 
se sprejmejo ukrepi za prepoznavanje in 
premagovanje regionalnih razlik, na primer 
na področju dostopa do zaposlitve in 
izobraževanja;

2. odobrava namen, da se razvijejo nove 
makroregionalne strategije, ter zahteva, da 
se sprejmejo ukrepi za prepoznavanje in 
premagovanje regionalnih razlik, na primer 
na področju dostopa do zaposlitve in 
izobraževanja, ki bodo osredotočeni na 
najbolj prikrajšane mikroregije znotraj 
makroregij;

Or. en

Predlog spremembe 22
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je evropska regionalna 
politika ključni instrument za spodbujanje 
ekonomske in socialne kohezije in da 
Uniji omogoča sprejemanje ukrepov za 
zmanjšanje regionalnih neenakosti, 
pospeševanje dejanske konvergence ter 
spodbujanje razvoja, visokokakovostnega 
zaposlovanja in socialnega napredka, kar 
koristi tudi manj razvitim regijam;

Or. pt

Predlog spremembe 23
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. izrecno poudarja, da mora Evropski 
socialni sklad še naprej ostati sestavni del 
kohezijske politike; meni, da je samo tako 
mogoče razviti in uresničiti celovite 
strategije za reševanje gospodarskih in 
družbenih problemov;

Or. de

Predlog spremembe 24
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da je treba v uredbe in 
uporabo vseh skladov Skupnosti vključiti 
načelo enakosti spolov, ter namenja 
posebno pozornost ESS, ki mora imeti 
zadostno zmogljivost za spodbujanje 
politik na področju enakosti, stalne 
visokokakovostne zaposlitve in pravične 
razdelitve dohodka;

Or. pt

Predlog spremembe 25
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. je prepričan, da se je usklajevanje 
načrtov in programov na regionalni, 
nacionalni in evropski ravni obneslo in se 
zavzema za ohranitev tega usklajevanja;
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Or. de

Predlog spremembe 26
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. opozarja, da je treba kohezijsko 
politiko in z njo povezane izdatke 
uporabiti za zagotovitev trajnostnega 
gospodarskega, socialnega, okoljskega in 
teritorialnega razvoja ter da kohezijska 
politika ne sme biti le finančni 
instrument, ampak je treba uresničevati 
njene cilje in se izogibati negativnim 
posledicam za ekonomsko in socialno 
kohezijo;

Or. pt

Predlog spremembe 27
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja, da morajo biti dogovorjeni 
cilji opredeljeni po skladih ter prilagojeni 
zadevnemu operativnemu programu; 
izrecno zavrača delitev evropskih ciljev 
brez ozira na posamezne okoliščine in 
težave;

Or. de

Predlog spremembe 28
Thomas Mann
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. pozdravlja, da so nekatere države 
članice za obdobje financiranja 2007–
2013 prvič vzpostavile operativni program 
(OP) za ESS, ki zajema vsa ciljna 
področja, tudi na nacionalni ravni;

Or. de

Predlog spremembe 29
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 2 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2e. poudarja, da morajo imeti države
članice in regije dovolj manevrskega 
prostora, da v okviru operativnega 
programa (OP) usmerjajo svoje 
instrumente ob upoštevanju nacionalnih 
in regionalnih posebnosti tudi glede na 
svoje posebne težave in dolgoročne 
regionalne razvojne strategije;

Or. de

Predlog spremembe 30
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 2 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2f. poziva, naj se naložbe v trikotnik 
znanja, sestavljen iz izobraževanja, 
raziskav in inovacij, močno povečajo, saj 
ohranjajo in povečujejo evropsko 
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konkurenčnost; v tem okviru pozdravlja, 
da se naložbe v trikotnik znanja iz ESS in 
ESRR v številnih državah članicah v 
znatnem obsegu že izvajajo;

Or. de

Predlog spremembe 31
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela in igra pomembno vlogo pri krepitvi 
socialne vključenosti;

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela, zlasti politike, ki pomaga mladim pri
vstopu na trg dela ter ki se bori proti 
brezposelnosti in spodbuja poklicno 
prekvalifikacijo; poudarja, da igra ESS 
pomembno vlogo pri boju proti revščini 
ter krepitvi enakih možnosti in socialne 
vključenosti; poudarja, da se ESS deloma 
uporablja v korist ranljivih družbenih 
skupin (mladih, žensk, migrantov, 
dolgoročno brezposelnih, etničnih 
manjšin, invalidov, starejših in ljudi, 
oddaljenih od trga dela); zato poudarja 
ključno vlogo ESS pri vzdrževanju 
kohezije evropskih družb;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
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dela in igra pomembno vlogo pri krepitvi 
socialne vključenosti;

dela, da bi morale države članice uporabiti 
ESS za naložbe v znanje in veščine, 
zaposlovanje, izobraževanje in dejavnosti 
prekvalifikacije, ter da igra ESS
pomembno vlogo pri krepitvi socialne 
vključenosti;

Or. de

Predlog spremembe 33
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela in igra pomembno vlogo pri krepitvi 
socialne vključenosti;

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela ter socialne politike in igra 
pomembno vlogo pri krepitvi socialne 
vključenosti, zato poziva k bistvenemu 
povečanju sredstev, ki so na voljo za ESS;

Or. de

Predlog spremembe 34
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela in igra pomembno vlogo pri krepitvi 
socialne vključenosti;

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela, zlasti preventivne in lokalne politike,
in igra pomembno vlogo pri krepitvi 
socialne vključenosti;

Or. de
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Predlog spremembe 35
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela in igra pomembno vlogo pri krepitvi 
socialne vključenosti;

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela in igra pomembno vlogo pri 
doseganju napredka v vseh razsežnostih 
socialne vključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 36
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela in igra pomembno vlogo pri krepitvi 
socialne vključenosti;

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela in igra pomembno vlogo pri krepitvi 
socialne vključenosti, zlasti za najbolj 
prikrajšane skupine, kot so romske 
skupnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela in igra pomembno vlogo pri krepitvi 

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela in igra pomembno vlogo pri krepitvi 
socialne vključenosti, kar pomeni, da je 
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socialne vključenosti; treba sredstva, dodeljena za njegove 
potrebe, bistveno povečati;

Or. pt

Predlog spremembe 38
Tadeusz Cymański

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela in igra pomembno vlogo pri krepitvi 
socialne vključenosti;

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela in igra pomembno vlogo pri krepitvi 
socialne vključenosti; v zvezi s tem 
poudarja potrebo po nadaljnjem izvajanju 
kohezijske politike;

Or. pl

Predlog spremembe 39
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela in igra pomembno vlogo pri krepitvi 
socialne vključenosti;

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč za doseganje ciljev 
zaposlovanja iz strategije EU 2020 in 
smernic za zaposlovanje ter igra 
pomembno vlogo pri krepitvi socialne 
vključenosti; poudarja, da morajo bodoči 
predpisi zagotoviti možnost prilagajanja 
operativnih programov smernicam za 
zaposlovanje brez upravnih naporov, če 
želimo vzpostaviti povezavo med cilji EU 
2020 in smernicami za zaposlovanje ter 
Evropskim socialnim skladom; poziva 
Komisijo, naj takšno prilagajanje 
programov omogoči z vzpostavitvijo 
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enostavnih in učinkovitih postopkov za 
sodelovanje med političnimi oddelki in 
oddelki za nadzor proračuna;

Or. en

Predlog spremembe 40
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela in igra pomembno vlogo pri krepitvi 
socialne vključenosti;

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela in igra pomembno vlogo pri krepitvi 
socialne vključenosti; meni, da se mora 
Evropski socialni sklad, da bi bil 
učinkovit, osredotočiti na naložbe v 
znanje, vseživljenjsko učenje – tudi ob 
upoštevanju novih ključnih kompetenc, 
povezanih s trajnostnim razvojem,– in 
strokovne prekvalifikacije, na dobro 
delovanje trga dela, ustvarjanje poklicnih 
priložnosti, socialne pogoje, raziskave in 
inovacije za olajšanje prehoda na 
trajnostno gospodarstvo, s čimer bi se 
spodbujale zaposljivost, produktivnost, 
rast, pravične plače, kakovost življenja in 
zaposlenost v Evropi, ter nazadnje na 
ukrepe za odpravo revščine in zagotovitev 
socialne vključenosti;

Or. it

Predlog spremembe 41
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela in igra pomembno vlogo pri krepitvi 
socialne vključenosti;

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi 
bistveno pomoč na področju politike trga 
dela in igra pomembno vlogo pri krepitvi 
socialne vključenosti; meni, da je treba ta 
strukturni sklad vključiti v skupni 
strateški okvir, ne da bi se spremenila 
posebna pravila in določbe o njegovem 
delovanju; poziva Komisijo, naj okrepi 
vlogo ESS in poveča njegovo 
prepoznavnost;

Or. es

Predlog spremembe 42
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da je boj proti diskriminaciji na 
trgu dela, ki temelji na spolu, spolni 
usmerjenosti, narodnosti, starosti, 
invalidnosti ali kraju prebivališča, 
ključnega pomena za spodbujanje 
dejanskih enakih možnosti; ugotavlja, da 
je povečanje stopnje zaposlenosti žensk 
ključnega pomena za doseganje ciljev 
zaposlovanja iz strategije EU 2020 in da je 
v ta namen treba odpraviti vse ovire za 
udeležbo žensk na trgu dela; poudarja, da 
mora Evropski socialni sklad zagotoviti 
ustrezne vire za odpravo neenakosti med 
spoloma na trgu dela in da mora Evropski 
sklad za regionalni razvoj zagotoviti 
ustrezno financiranje infrastrukture 
varstva;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je gospodarska kriza 
dodatno povečala nujno potrebo po 
vzpostavitvi ukrepov v sektorjih, ki jih 
pokriva ESS, zlasti za spodbujanje 
zaposlovanja, strokovne prekvalifikacije, 
socialnega vključevanja in zmanjševanja 
revščine;

Or. it

Predlog spremembe 44
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zahteva, da se učinkovitost Evropskega 
socialnega sklada okrepi z dejavnostmi, ki 
bodo bolj usmerjene v rezultate, zato meni, 
da je potrebna predhodna opredelitev ciljev 
ter jasnih in merljivih kazalnikov 
rezultatov;

4. zahteva, da se učinkovitost Evropskega 
socialnega sklada okrepi z dejavnostmi, ki 
bodo bolj usmerjene v rezultate, zato meni, 
da je potrebna predhodna opredelitev ciljev 
ter jasnih in merljivih kazalnikov 
rezultatov, ki merijo zlasti uspešnost boja 
proti revščini in socialni izključenosti ter 
vključevanje v visokokakovostno 
zaposlitev; poudarja, da usmeritev v 
rezultate ne sme prikrajšati manjših 
nosilcev ali jih izpostaviti novim oviram v 
zvezi z dostopom ali tveganjem;

Or. de

Predlog spremembe 45
Thomas Mann
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zahteva, da se učinkovitost Evropskega 
socialnega sklada okrepi z dejavnostmi, ki 
bodo bolj usmerjene v rezultate, zato meni, 
da je potrebna predhodna opredelitev ciljev 
ter jasnih in merljivih kazalnikov 
rezultatov;

4. zahteva, da se učinkovitost Evropskega 
socialnega sklada okrepi z dejavnostmi, ki 
bodo bolj usmerjene v rezultate, zato meni, 
da je potrebna predhodna opredelitev ciljev 
ter jasnih in merljivih kazalnikov 
rezultatov, ki bodo neposredno povezani z 
namenom financiranja (kazalniki 
rezultatov); meni, da je treba te cilje in 
kazalnike jasno in pravočasno opredeliti, 
tj. pred zagotovitvijo financiranja, tako da 
bodo lahko države članice in Komisije 
utemeljile dosežene rezultate;

Or. de

Predlog spremembe 46
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zahteva, da se učinkovitost Evropskega 
socialnega sklada okrepi z dejavnostmi, ki 
bodo bolj usmerjene v rezultate, zato meni, 
da je potrebna predhodna opredelitev
ciljev ter jasnih in merljivih kazalnikov 
rezultatov;

4. zahteva, da se učinkovitost Evropskega 
socialnega sklada okrepi z dejavnostmi, ki 
bodo bolj usmerjene v rezultate; poziva k 
predhodni opredelitvi ciljev ter jasnih in 
merljivih kazalnikov izvajanja; meni, da je 
treba v opredeljevanje teh ciljev in 
kazalnikov vključiti zadevne deležnike na 
vseh ravneh upravljanja; meni, da je 
sprejetje tega pristopa s strani teh 
deležnikov bistven pogoj za njegovo 
uspešnost;

Or. fr

Predlog spremembe 47
Elisabeth Schroedter
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zahteva, da se učinkovitost Evropskega 
socialnega sklada okrepi z dejavnostmi, ki 
bodo bolj usmerjene v rezultate, zato meni, 
da je potrebna predhodna opredelitev ciljev 
ter jasnih in merljivih kazalnikov 
rezultatov;

4. zahteva, da se učinkovitost Evropskega 
socialnega sklada okrepi z dejavnostmi, ki 
bodo bolj usmerjene v rezultate, zato meni, 
da je potrebna predhodna opredelitev ciljev 
ter jasnih in merljivih kazalnikov 
rezultatov; podpira predlog Evropske 
komisije, da bi bilo dodeljevanje sredstev 
Evropskega socialnega sklada odvisno od 
predhodnega izpolnjevanja pogojev, 
vključno s predpogojem glede prenosa 
zakonodaje in ciljev EU, ki so nujno 
potrebni za uspešnost ukrepov 
Evropskega socialnega sklada, ter 
izvajanja strukturnih reform in 
zagotavljanja ustreznih zmogljivosti v 
posameznih upravah;

Or. en

Predlog spremembe 48
Tadeusz Cymański

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zahteva, da se učinkovitost Evropskega 
socialnega sklada okrepi z dejavnostmi, ki 
bodo bolj usmerjene v rezultate, zato meni, 
da je potrebna predhodna opredelitev ciljev 
ter jasnih in merljivih kazalnikov 
rezultatov;

4. zahteva, da se učinkovitost in 
preglednost Evropskega socialnega sklada 
okrepita z dejavnostmi, ki bodo bolj 
usmerjene v rezultate, zato meni, da je 
potrebna predhodna opredelitev ciljev ter 
jasnih in merljivih kazalnikov rezultatov;

Or. pl

Predlog spremembe 49
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da so neprecenljive izkušnje 
pobude Skupnosti EQUAL pomembne 
tudi danes, predvsem kar zadeva 
združevanje lokalnih in regionalnih 
ukrepov ter vseevropske izmenjave 
najboljših praks; zato meni, da je treba te 
izkušnje upoštevati pri dejavnostih 
Evropskega socialnega sklada, pri čemer 
je treba poseben poudarek nameniti 
naslednjim vidikom: sodelovanju ciljnih 
skupin, vključevanju migrantov, vključno 
s prosilci za azil, boju proti diskriminaciji, 
določanju in vključevanju pomembnih 
političnih izzivov, inovativnim in 
eksperimentalnim metodam, postopkom 
za nadnacionalno sodelovanje ter 
upravljanju pod vodstvom nevladnih 
akterjev;

Or. en

Predlog spremembe 50
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da je treba učinkovitost ESS 
okrepiti zlasti s spodbudami in ne s 
sankcijami;

Or. de

Predlog spremembe 51
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da je treba vključevanje 
načela enakosti spolov in pripravo 
proračuna ob upoštevanju vidika spola 
upoštevati kot horizontalni načeli vseh 
strukturnih skladov in naložb; ugotavlja, 
da morajo statistični podatki glede spolov 
zato predstavljati predpogoj za bodoče 
financiranje in da jih je treba jasno 
določiti v pogodbi o razvoju in naložbah;

Or. en

Predlog spremembe 52
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje na trg 
dela, zlasti z izvajanjem vseživljenjskega 
učenja, ki bo namenjeno prilagajanju
znanj in izkušenj zaposlenih potrebam trga 
dela;

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje na trg 
dela, zlasti vključevanje mladih, 
ustvarjanje dostojnih delovnih mest in 
usmerjanje podjetnikov; poziva Komisijo, 
naj omogoči ESS, da bo lahko podpiral in 
spodbujal vseživljenjsko učenje; poudarja, 
da usposabljanje, tj. začetno, poklicno ali 
nadaljnje, pomaga zaposlenim, da 
prilagodijo svoje znanje in izkušnje ter 
kvalifikacije potrebam trga dela, kar je 
nujno potrebno glede na njegovo 
spremenljivost;

Or. fr
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Predlog spremembe 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje na trg 
dela, zlasti z izvajanjem vseživljenjskega 
učenja, ki bo namenjeno prilagajanju
znanj in izkušenj zaposlenih potrebam trga 
dela;

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje najbolj 
ranljivih skupin na trg dela, zlasti z 
zagotavljanjem usposabljanja in
vseživljenjskega učenja, ki bo spodbudilo 
boljše prilagajanje znanj in izkušenj 
zaposlenih dejanskim potrebam za dostop 
do trajnostnih in kakovostnih delovnih 
mest; poudarja, da je treba nujno 
zagotoviti ustrezne vire za ukrepe, 
namenjene izboljšanju šolske uspešnosti 
in dostopa do trga dela, boju proti 
brezposelnosti, diskriminaciji in socialni 
izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 54
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje na trg 
dela, zlasti z izvajanjem vseživljenjskega 
učenja, ki bo namenjeno prilagajanju znanj 
in izkušenj zaposlenih potrebam trga dela;

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje na trg 
dela, zlasti z izvajanjem vseživljenjskega 
učenja, ki bo namenjeno prilagajanju znanj 
in izkušenj zaposlenih potrebam trga dela, 
izvajanjem ukrepov, usmerjenih v boj 
proti brezposelnosti mladih v EU, ter 
vzpostavitvijo programov v pomoč 
prikrajšanim skupinam, kot so migranti, 
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invalidne osebe in osebe, ki so zgodaj 
opustile šolanje;

Or. de

Predlog spremembe 55
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje na trg 
dela, zlasti z izvajanjem vseživljenjskega 
učenja, ki bo namenjeno prilagajanju 
znanj in izkušenj zaposlenih potrebam 
trga dela;

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje na trg 
dela, zlasti z izvajanjem programov 
vseživljenjskega učenja, ki zagotavljajo 
zaposlenim dostop do visokokakovostnih 
zaposlitev in tako prispevajo k odpravi 
pojava „zaposlenih revnih“;

Or. de

Predlog spremembe 56
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje na trg 
dela, zlasti z izvajanjem vseživljenjskega 
učenja, ki bo namenjeno prilagajanju znanj 
in izkušenj zaposlenih potrebam trga dela;

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje na trg 
dela, zlasti z izvajanjem vseživljenjskega 
učenja, ki bo namenjeno prilagajanju znanj 
in izkušenj zaposlenih spremembam na 
trgu dela, da se spodbudi učinkovita in 
vključujoča rast ter Evropa, v kateri 
konkurenčnost temelji na znanju;



AM\864346SL.doc 29/49 PE462.830v01-00

SL

Or. it

Predlog spremembe 57
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje na trg 
dela, zlasti z izvajanjem vseživljenjskega 
učenja, ki bo namenjeno prilagajanju znanj 
in izkušenj zaposlenih potrebam trga dela;

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje na trg 
dela, zlasti z uvedbo usmerjanja v šolah, 
ki bo temeljilo na lokalnih in regionalnih 
možnostih za zaposlitev, ter 
vseživljenjskega učenja, ki bo namenjeno 
prilagajanju znanj in izkušenj zaposlenih 
potrebam trga dela;

Or. fr

Predlog spremembe 58
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje na trg 
dela, zlasti z izvajanjem vseživljenjskega 
učenja, ki bo namenjeno prilagajanju znanj 
in izkušenj zaposlenih potrebam trga dela;

5. poziva Komisijo, naj okrepi posege
Evropskega socialnega sklada, namenjene 
spodbujanju vključevanja na trg dela, 
zlasti z izvajanjem vseživljenjskega učenja, 
ki bo namenjeno prilagajanju znanj in 
izkušenj zaposlenih potrebam trga dela;

Or. es

Predlog spremembe 59
Thomas Mann
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje na trg 
dela, zlasti z izvajanjem vseživljenjskega 
učenja, ki bo namenjeno prilagajanju znanj 
in izkušenj zaposlenih potrebam trga dela;

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo dodeljevanje sredstev v 
okviru ESS preglednejše in da bo sklad 
dostopnejši in bo lahko bolje podpiral 
vključevanje na trg dela, zlasti z 
izvajanjem vseživljenjskega učenja, ki bo 
namenjeno prilagajanju znanj in izkušenj 
zaposlenih potrebam trga dela;

Or. de

Predlog spremembe 60
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje na trg 
dela, zlasti z izvajanjem vseživljenjskega 
učenja, ki bo namenjeno prilagajanju znanj 
in izkušenj zaposlenih potrebam trga dela;

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje na trg 
dela, zlasti z izvajanjem vseživljenjskega 
učenja, ki bo namenjeno prilagajanju znanj 
in izkušenj zaposlenih in podjetij potrebam 
trga dela;

Or. de

Predlog spremembe 61
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje na trg 
dela, zlasti z izvajanjem vseživljenjskega 
učenja, ki bo namenjeno prilagajanju znanj 
in izkušenj zaposlenih potrebam trga dela;

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 
posegi Evropskega socialnega sklada 
vidnejši, da bo sklad dostopnejši in bo 
lahko bolje podpiral vključevanje na trg 
dela, zlasti z izvajanjem vseživljenjskega 
učenja, ki bo namenjeno prilagajanju znanj 
in izkušenj zaposlenih potrebam trga dela;
poudarja potrebo po zagotovitvi 
prilagojene pomoči najbolj ranljivim 
skupinam, da bi izboljšali njihovo 
zaposljivost;

Or. en

Predlog spremembe 62
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva, naj se izkušnje socialnih 
partnerjev, zlasti sindikatov, in socialnih 
NVO, obširno upoštevajo in se obvezujoče 
vključijo v vse faze načrtovanja, izvajanja 
in ocenjevanja ESS ter drugih strukturnih 
skladov;

Or. de

Predlog spremembe 63
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da je Evropski socialni sklad 
bistvenega pomena za kohezijsko politiko 
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in da lahko poveča tudi svoj prispevek k 
doseganju ciljev strategije EU 2020, 
vključno na področju trajnostne rasti, kjer 
lahko malim in srednjim podjetjem 
zagotavlja podporo za ustvarjanje zelenih 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 64
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. zavrača določanje kazalnikov učinka, 
saj se pravi učinki pogosto pokažejo šele 
pozno po zaključku ukrepov in so zato le 
težko merljivi;

Or. de

Predlog spremembe 65
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. zavrača sankcioniranje nezadostnega 
doseganja ciljev v obliki zmanjševanja 
sredstev, ki bi lahko vodilo v nerealno 
nizko zastavljanje ciljev ali nepodpiranje 
ogroženih skupin; poudarja, da na primer 
v okviru financiranja ESS obstaja
konkretna nevarnost, da se ukrepi za 
socialno vključevanje osredotočijo samo 
na skupine oseb, pri katerih obstaja velika 
verjetnost vključitve;

Or. de
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Predlog spremembe 66
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. meni, da je treba pravila upravičenosti 
tudi v prihodnje določati na nacionalni 
ravni;

Or. de

Predlog spremembe 67
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba doseči boljšo 
usklajenost med različnimi strukturnimi 
skladi, zlasti je treba izboljšati sinergije 
med Evropskim socialnim skladom in 
Evropskim skladom za regionalni razvoj;

6. meni, da je treba doseči boljšo 
usklajenost med različnimi strukturnimi 
skladi, zlasti je treba izboljšati sinergije 
med Evropskim socialnim skladom in 
Evropskim skladom za regionalni razvoj, 
predvsem zavoljo izvajanja zapletenih 
programov za boj proti izključenosti 
najbolj prikrajšanih družbenih skupin;

Or. en

Predlog spremembe 68
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba doseči boljšo 
usklajenost med različnimi strukturnimi 
skladi, zlasti je treba izboljšati sinergije 

6. podpira predlog Evropske komisije, naj 
Evropski socialni sklad ostane v okviru 
kohezijske politike in v isti proračunski 
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med Evropskim socialnim skladom in 
Evropskim skladom za regionalni razvoj;

vrstici kot Evropski sklad za regionalni 
razvoj; meni, da je treba doseči boljšo 
usklajenost med različnimi strukturnimi 
skladi, zlasti je treba izboljšati sinergije 
med Evropskim socialnim skladom in 
Evropskim skladom za regionalni razvoj;
kljub temu poudarja, da je Evropski 
socialni sklad najpomembnejši instrument 
na področju politik zaposlovanja in 
spodbujanja socialne kohezije v vseh 
regijah; poudarja, da vladne službe teh 
ciljev ne morejo doseči same, ampak 
imajo na tem področju ključno vlogo tudi 
nevladni akterji, vključno z akterji 
socialne ekonomije; v zvezi s tem 
izpostavlja tudi pomen lokalne in 
regionalne razsežnosti ter inovativnih 
pristopov, kot so teritorialni pakti za 
zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 69
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba doseči boljšo 
usklajenost med različnimi strukturnimi 
skladi, zlasti je treba izboljšati sinergije 
med Evropskim socialnim skladom in 
Evropskim skladom za regionalni razvoj;

6. meni, da je treba doseči boljšo 
usklajenost med različnimi strukturnimi 
skladi, zlasti je treba izboljšati sinergije 
med Evropskim socialnim skladom in 
Evropskim skladom za regionalni razvoj;
glede na pridobljene izkušnje vztraja, da 
je veljavno pravilo o prekrivanju 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Evropskega socialnega sklada 
najprimernejši način za poenostavitev 
uporabe sklada, zlasti za lokalne celovite 
projekte, in krepitev sinergij, ter meni, da 
je treba to ureditev še naprej izvajati; 
poziva Komisijo, naj okrepi vlogo ESS v 
okviru prihodnje arhitekture strukturnih 
skladov, da bi zagotovila boljše izvajanje 
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celovitih ukrepov; v zvezi s prihodnjo 
organizacijo strukturnih skladov meni, da 
je treba ESS znotraj okvira, ki je skupen 
vsem skladom, še naprej upravljati v 
skladu z lastnimi pravili, načinom 
delovanja in finančnimi ureditvami;

Or. it

Predlog spremembe 70
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba doseči boljšo 
usklajenost med različnimi strukturnimi 
skladi, zlasti je treba izboljšati sinergije 
med Evropskim socialnim skladom in 
Evropskim skladom za regionalni razvoj;

6. meni, da je treba doseči boljšo 
usklajenost med različnimi strukturnimi 
skladi, zlasti je treba izboljšati sinergije 
med Evropskim socialnim skladom in 
Evropskim skladom za regionalni razvoj;
zato poziva k zbliževanju pravil glede 
podpore med ESRR in ESS;

Or. de

Predlog spremembe 71
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba doseči boljšo 
usklajenost med različnimi strukturnimi 
skladi, zlasti je treba izboljšati sinergije 
med Evropskim socialnim skladom in 
Evropskim skladom za regionalni razvoj;

6. meni, da je treba doseči boljše 
usklajevanje med različnimi strukturnimi 
skladi, zlasti je treba izboljšati sinergije 
med Evropskim socialnim skladom in 
Evropskim skladom za regionalni razvoj;
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe ureditev navzkrižnega 
financiranja, ki bi združevale oba sklada;
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Or. es

Predlog spremembe 72
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba doseči boljšo 
usklajenost med različnimi strukturnimi 
skladi, zlasti je treba izboljšati sinergije 
med Evropskim socialnim skladom in 
Evropskim skladom za regionalni razvoj; 

6. meni, da je treba doseči boljšo 
usklajenost med različnimi strukturnimi 
skladi, zlasti je treba izboljšati sinergije 
med Evropskim socialnim skladom in 
Evropskim skladom za regionalni razvoj; 
nadalje meni, da boljše usklajevanje z 
Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja in horizontalnimi programi EU, 
kot so program za konkurenčnost in 
inovativnost, 7. okvirni program, itd. 
ravno tako predstavlja pomembno 
vprašanje, predvsem na področjih 
usposabljanja in kvalifikacij;

Or. en

Predlog spremembe 73
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba doseči boljšo 
usklajenost med različnimi strukturnimi 
skladi, zlasti je treba izboljšati sinergije 
med Evropskim socialnim skladom in 
Evropskim skladom za regionalni razvoj;

6. meni, da je treba doseči boljšo 
usklajenost, večjo prilagodljivost in večjo 
možnost prenašanja sredstev med 
različnimi strukturnimi skladi, zlasti je 
treba izboljšati sinergije med Evropskim 
socialnim skladom in Evropskim skladom 
za regionalni razvoj;

Or. de
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Predlog spremembe 74
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6bis. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo učinkovitejše razširjanje 
informacij o dostopu do Evropskega 
socialnega sklada med ciljnimi skupinami 
in širšo objavo rezultatov;

Or. es

Predlog spremembe 75
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6α. poudarja, da je treba pri zagotavljanju 
največje učinkovitosti kohezijske politike, 
tako v smislu razvoja kot krepitve socialne 
kohezije, pregledati raven sofinanciranja, 
tako da bi bolje ustrezala ravni razvoja 
akcijskih načrtov in posebnim 
značilnostim upravičencev; 

Or. el

Predlog spremembe 76
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

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

6a. poudarja, da se je navzkrižno 
financiranje izkazalo kot uspešno pri 
celostnih strategijah lokalnega razvoja in 
da se mora zato nadaljevati tudi v
prihodnje;

Or. en

Predlog spremembe 77
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. meni, da je treba pri krepitvi socialne 
učinkovitosti kohezijske politike krepiti 
tudi vključevanje lokalnih in regionalnih 
deležnikov ter socialnih partnerjev tako v 
načrtovanje kot v izvajanje kohezijske 
politike na nacionalni ravni, in spodbuja 
države članice, naj v to usmerijo svoja 
prizadevanja;

Or. el

Predlog spremembe 78
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti razvoju inovacij in zmožnosti 
oblikovanja projektov za mala in srednja 
podjetja, ki so glavni ustvarjalci delovnih 
mest;

7. poudarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti zmanjšanju birokratskih bremen 
za upravičence ter razvoju inovacij in 
zmožnosti oblikovanja projektov vseh 
akterjev, vključno z malimi in srednjimi 
podjetji, ki so glavni ustvarjalci delovnih 
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mest; v tem okviru poudarja učinek 
uspešnih partnerstev, ki vključujejo 
socialne partnerje, organizacije civilne 
družbe, ki zastopajo ranljive skupine, 
ponudnike socialnih storitev in vse, ki so 
odgovorni za vključevanje načela enakosti 
med spoloma; poudarja tudi, da bi 
inovativnost in sposobnost morali povezati 
z usposabljanjem in povečevanjem moči 
„akterjev sprememb“; poziva Komisijo, 
naj vključi fiksen prispevek k tehnični 
pomoči za povečanje moči partnerjev v 
vsaki pogodbi o razvoju in naložbah;

Or. en

Predlog spremembe 79
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti razvoju inovacij in zmožnosti 
oblikovanja projektov za mala in srednja 
podjetja, ki so glavni ustvarjalci delovnih 
mest;

7. poudarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti razvoju inovacij in zmožnosti 
oblikovanja projektov za mala in srednja 
podjetja, ki so glavni ustvarjalci delovnih 
mest; dodaja, da mala in srednja podjetja 
obžalujejo, da se morajo srečevati s 
težavami pri dostopu do financiranja in z 
izdatki, zlasti z upravnimi stroški, ki 
nastanejo v postopkih;

Or. fr

Predlog spremembe 80
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti razvoju inovacij in zmožnosti 
oblikovanja projektov za mala in srednja 
podjetja, ki so glavni ustvarjalci delovnih 
mest;

7. poudarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti razvoju inovacij in zmožnosti 
oblikovanja projektov za mala in srednja 
podjetja, ki so glavni ustvarjalci delovnih 
mest ali spodbujajo samostojno 
podjetniško dejavnost;

Or. de

Predlog spremembe 81
Tadeusz Cymański

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti razvoju inovacij in zmožnosti 
oblikovanja projektov za mala in srednja 
podjetja, ki so glavni ustvarjalci delovnih 
mest;

7. poudarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti razvoju sektorja raziskav in 
razvoja, inovacij in zmožnosti oblikovanja 
projektov za mala in srednja podjetja, ki so 
glavni ustvarjalci delovnih mest;

Or. pl

Predlog spremembe 82
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti razvoju inovacij in zmožnosti 
oblikovanja projektov za mala in srednja 
podjetja, ki so glavni ustvarjalci delovnih 
mest;

7. poudarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti razvoju inovacij in zmožnosti 
oblikovanja projektov za mala in srednja 
podjetja ter samostojne podjetnike, ki so 
glavni ustvarjalci delovnih mest;

Or. fr
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Predlog spremembe 83
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva k okrepitvi odprte metode 
usklajevanja ter k vzpostavitvi boljšega 
sodelovanja in izmenjave informacij med 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
organi na področju kohezijske politike;

Or. es

Predlog spremembe 84
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da bo katera koli nova strategija 
uporabe skladov bolj učinkovita, če bo 
vključila regionalno in lokalno upravo, ki 
bosta lahko opredelili strateške cilje glede 
na ozemeljske posebnosti na podlagi 
strukturiranega dialoga z vsemi 
udeleženci, organizacijami, ki spodbujajo 
pravice spolov, socialnimi partnerji, 
nevladnimi organizacijami ter predvsem s 
finančnimi in bančnimi institucijami; 
vztraja, da je treba pri opredeljevanju 
ciljev politike ustrezno upoštevati 
regionalne in lokalne potrebe; meni, da je 
treba za učinkovitejšo uporabo sredstev 
nujno zagotoviti dejavno vključevanje 
socialnih partnerjev prek stalnega 
socialnega in teritorialnega dialoga;

Or. it
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Predlog spremembe 85
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da mora biti za preprečitev 
spodbujanja selitev podjetij znotraj 
Evropske unije državna pomoč iz 
strukturnih skladov pogojena s sklenitvijo 
dolgoročnih pogodb s podjetji, kar 
vključuje lokacijo, trajanje in 
zaposlovanje;

Or. pt

Predlog spremembe 86
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj zagotovi več 
ukrepov za krepitev zmogljivosti, vključno 
z vključevanjem načela enakosti med 
spoloma, in naj vzpostavi smernice ter 
enostavne postopke, s katerimi bodo 
pristojni upravni organi, vključno s 
tistimi, ki delujejo na ravni izbire 
projektov, ovrednotili učinek projektov z 
vidika spolov; 

Or. en

Predlog spremembe 87
Ole Christensen

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da multinacionalke ali velika 
podjetja ne potrebujejo podpore v okviru 
ESS ali ESRR, zato zahteva spremembo 
ureditve ESRR in ESS, tako da bo 
podpora podjetjem na voljo le malim in 
srednjim podjetjem;

Or. da

Predlog spremembe 88
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. zahteva, da Komisija in države članice 
poenostavijo postopke in zmanjšajo 
prekomerne upravne obremenitve ter druge 
ovire za dosego ciljev Evropske unije na 
področju rasti in ustvarjanja delovnih mest.

8. opozarja, da je v nasprotju z ostalimi 
strukturnimi skladi Evropski socialni 
sklad poseben, saj je tesno povezan s 
ciljnimi skupinami, ki jih podpira, in da 
ga je treba zato oblikovati tako, da bo 
omogočal veliko število manjših lokalnih 
projektov; poziva Komisijo in države 
članice, naj pri določanju obveznosti glede 
nadzora in revizij upoštevajo načelo 
sorazmernosti glede potrebnega časa, 
truda in finančnih prispevkov ter naj 
poenostavijo postopke in zmanjšajo 
prekomerne upravne obremenitve ter druge 
ovire v korist projektov in upravičencev, 
da bi dosegle cilje Evropske unije na 
področju rasti in ustvarjanja delovnih mest; 
poziva Komisijo, naj poveča izbiro glede 
možnosti financiranja, ki jih imajo na 
razpolago organi upravljanja in 
upravičenci; poziva Komisijo, naj 
predlaga možnost standardnih stroškov 
vzporedno s tradicionalnim 
računovodstvom;

Or. en
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Predlog spremembe 89
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. zahteva, da Komisija in države članice 
poenostavijo postopke in zmanjšajo 
prekomerne upravne obremenitve ter druge 
ovire za dosego ciljev Evropske unije na 
področju rasti in ustvarjanja delovnih 
mest.

8. zahteva, da Komisija in države članice 
poenostavijo postopke in zmanjšajo 
prekomerne upravne obremenitve ter na 
splošno odpravijo ovire za dosego ciljev na 
področju socialne kohezije med regijami 
EU, kot so nepristranskost v politikah EU 
za rast in konkurenco, varčevalni ukrepi, 
ki ne upoštevajo veljavnih socialnih 
pravic, zvišanje starosti za upokojitev, 
daljši delovni tedni in delovno življenja, 
deregulacija trga dela in odprava sistemov 
socialnega varstva in prerazdelitve 
premoženja;

Or. de

Predlog spremembe 90
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. zahteva, da Komisija in države članice 
poenostavijo postopke in zmanjšajo 
prekomerne upravne obremenitve ter 
druge ovire za dosego ciljev Evropske 
unije na področju rasti in ustvarjanja 
delovnih mest.

8. zahteva, da Komisija in države članice 
poenostavijo postopke (določbe v zvezi z 
dostopom in upravljanjem) in zmanjšajo 
prekomerne upravne obremenitve, da bi bil 
ESS lažje dostopen za morebitne nosilce 
projektov, zlasti za mala in srednja 
podjetja, s tem pa bi lahko sklad tudi bolje 
prispeval k uresničevanju ciljev Evropske 
unije na področju rasti in ustvarjanja 
delovnih mest.

Or. fr
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Predlog spremembe 91
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. zahteva, da Komisija in države članice 
poenostavijo postopke in zmanjšajo 
prekomerne upravne obremenitve ter druge 
ovire za dosego ciljev Evropske unije na 
področju rasti in ustvarjanja delovnih mest.

8. zahteva, da Komisija in države članice 
poenostavijo postopke in zmanjšajo 
prekomerne upravne obremenitve, da se 
določi, da morajo države članice sredstva 
takoj posredovati projektom, s čimer bi se 
tudi manjša združenja izognila težavam,
ter da se zmanjšajo tudi druge ovire za 
dosego ciljev Evropske unije na področju 
rasti in ustvarjanja delovnih mest.

Or. de

Predlog spremembe 92
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. zahteva, da Komisija in države članice 
poenostavijo postopke in zmanjšajo 
prekomerne upravne obremenitve ter druge 
ovire za dosego ciljev Evropske unije na 
področju rasti in ustvarjanja delovnih mest.

8. zahteva, da Komisija in države članice 
poenostavijo postopke in zmanjšajo 
prekomerne upravne obremenitve ter 
kakršne koli ovire, ki otežujejo dosego 
ciljev Evropske unije na področju rasti in 
ustvarjanja delovnih mest.

Or. es

Predlog spremembe 93
Tadeusz Cymański

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. zahteva, da Komisija in države članice 
poenostavijo postopke in zmanjšajo 
prekomerne upravne obremenitve ter druge 
ovire za dosego ciljev Evropske unije na 
področju rasti in ustvarjanja delovnih mest.

8. zahteva, da Komisija in države članice 
zagotovijo večjo prožnost pri finančnem 
izvajanju programov ter poenostavijo 
postopke in zmanjšajo prekomerne upravne 
obremenitve ter druge ovire za dosego 
ciljev Evropske unije na področju rasti in 
ustvarjanja delovnih mest.

Or. pl

Predlog spremembe 94
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. zahteva, da Komisija in države članice 
poenostavijo postopke in zmanjšajo 
prekomerne upravne obremenitve ter druge 
ovire za dosego ciljev Evropske unije na 
področju rasti in ustvarjanja delovnih mest.

8. zahteva, da Komisija in države članice 
poenostavijo postopke in zmanjšajo 
prekomerne upravne obremenitve ter druge 
ovire za dosego ciljev Evropske unije na 
področju rasti in ustvarjanja delovnih mest.
poziva k razvoju sistema „vse na enem 
mestu“, ki bi zagotovil praktično 
usmerjanje, informacije in nasvete za 
zadevne deležnike, tako da bi bila javnost 
ustrezno obveščena o novostih; zahteva, 
naj bo prizadevanje za poenostavitev na 
tem področju jasno razvidno za javnost, 
tako da zahteve za informacije ne bi 
presegle potrebne minimalne ravni.

Or. it

Predlog spremembe 95
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. v skladu s „Poročilom o strategiji EU 
o vključevanju Romov (2010/2276(INI))“ 
poziva Komisijo in države članice, naj pri 
vključevanju Romov poseben poudarek 
namenijo vlogi Kohezijskega in 
strukturnih skladov; zato priporoča 
uvedbo upravnih orodij, ki bi zagotovila, 
da razvojni projekti prispevajo k 
zmanjšanju neenakosti med romskimi in 
neromskimi skupnostmi, podobno kot 
velja pri obvezni uporabi horizontalnega 
pristopa na področju okoljske 
trajnostnosti in enakosti med spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 96
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. ugotavlja, da je ocenjevanje 
nadnacionalnih ukrepov zaradi izjemno 
nizkih stopenj izvajanja nezadostno in 
neustrezno; na podlagi ocen sklepa, da na 
evropski ravni obstaja potreba po skladu 
za inovativnost, ki bi intenzivno spodbujal 
izmenjavo primerov najboljših praks med 
lokalnimi in regionalnimi akterji; poziva k 
ponovni vzpostavitvi sklada Evropske 
komisije za inovativnost za boj proti 
revščini in diskriminaciji, spodbujanje 
socialne vključenosti in zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 97
Thomas Mann
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva, naj se možnost navzkrižnega 
financiranja med ESRR in ESS v skladu s 
členom 34 Splošne uredbe o strukturnih 
skladih (ES) 1083/2006 močno poenostavi 
in olajša ter se na ta način omogočijo bolj 
celostni pristopi;

Or. de

Predlog spremembe 98
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da bi kohezijska politika po 
letu 2013 morala upoštevati številne 
pomembne izzive, vključno s socialnimi 
neravnovesji v urbanih območjih, 
demografskimi spremembami in socialno 
izključenostjo;

Or. en

Predlog spremembe 99
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poziva Komisijo, naj okrepi tako 
sankcije kot tudi pozitivne spodbude za 
države članice, da bodo izvajale člen 16 
Uredbe Sveta 1083/2006(ES) in spoštovale 
njene pravno zavezujoče zahteve; nadalje 



AM\864346SL.doc 49/49 PE462.830v01-00

SL

poziva Komisijo, naj v prihodnji 
kohezijski politiki za obdobje 2014-2020 
okrepi tudi določbe, ki prepovedujejo 
diskriminacijo, ter spremlja in oceni 
pravilno izvajanje programov evropskega 
financiranja in uporabo sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada;

Or. en


