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Predlog spremembe 1
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora proračun za leto 2013 
podpreti cilje strategije Evropa 2020 in 
zahteva zadostno financiranje vodilnih 
pobud: „Mladi in mobilnost“, „Program za 
nova znanja in spretnosti ter nova delovna 
mesta“, „Evropska platforma za boj proti 
revščini“ ter „Evropa inovacij“;

1. poudarja, da mora proračun za leto 2013 
podpreti cilje strategije Evropa 2020 in 
zahteva visoko zastavljeno financiranje 
vodilnih pobud: „Mladi in mobilnost“, 
„Program za nova znanja in spretnosti ter 
nova delovna mesta“, „Evropska platforma 
za boj proti revščini“ ter „Evropa 
inovacij“;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora proračun za leto 2013 
podpreti cilje strategije Evropa 2020 in 
zahteva zadostno financiranje vodilnih 
pobud: „Mladi in mobilnost“, „Program za 
nova znanja in spretnosti ter nova delovna 
mesta“, „Evropska platforma za boj proti 
revščini“ ter „Evropa inovacij“;

1. poudarja, da mora proračun za leto 2013 
podpreti cilje strategije Evropa 2020 in 
zahteva zadostno financiranje vodilnih 
pobud: „Mladi in mobilnost“, „Program za 
nova znanja in spretnosti ter nova delovna 
mesta“, „Evropska platforma za boj proti 
revščini“ ter „Evropa inovacij“; poziva, naj 
se posebna pozornost posveti ustvarjanju 
delovnih mest z ustanavljanjem in 
konsolidacijo novih podjetjih in poudarja 
pomembno vlogo, ki jo imajo podjetja za 
izpolnitev cilja 75-odstotne zaposlenosti 
do leta 2020;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. je prepričan, da bi moral biti proračun 
EU usklajen z varčevalnimi proračuni 
držav članic EU; tako da bomo prisiljeni k 
boljšemu določanju prednostnih nalog, 
večji učinkovitosti in večjemu poudarku 
na kakovostni in ne količinski porabi;

Or. en

Predlog spremembe 4
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba v proračunu 
priznati dramatičen položaj mladih 
brezposelnih in da je treba ponovno 
spodbuditi ustvarjanje delovnih mest; 
opozarja, da je treba načrtovati ustrezno
financiranje vseh instrumentov za 
ustvarjanje delovnih mest;

2. poudarja, da je zaradi dramatičnega 
položaja mladih brezposelnih postalo 
nujno, da se spodbuja ustvarjanje delovnih 
mest; opozarja, da je treba načrtovati 
financiranje vseh instrumentov za 
ustvarjanje delovnih mest, pri čemer bi 
moralo veljati načelo, da se najprej 
priskrbijo delovna mesta za lastne 
državljane;

Or. de

Predlog spremembe 5
Frédéric Daerden, Philippe Boulland, Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 2



AM\900582SL.doc 5/15 PE487.994v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba v proračunu 
priznati dramatičen položaj mladih 
brezposelnih in da je treba ponovno 
spodbuditi ustvarjanje delovnih mest;
opozarja, da je treba načrtovati ustrezno 
financiranje vseh instrumentov za 
ustvarjanje delovnih mest;

2. poudarja proračunske potrebe za boj 
proti brezposelnosti mladih in potrebo po 
ponovnem spodbujanju ustvarjanja
delovnih mest; zato zahteva, naj Komisija 
jasno identificira za ta namen predvidene 
zneske; opozarja, da je treba načrtovati 
ustrezno financiranje vseh instrumentov za 
ustvarjanje delovnih mest;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba v proračunu 
priznati dramatičen položaj mladih 
brezposelnih in da je treba ponovno 
spodbuditi ustvarjanje delovnih mest; 
opozarja, da je treba načrtovati ustrezno 
financiranje vseh instrumentov za 
ustvarjanje delovnih mest;

2. poudarja, da je treba v proračunu 
priznati dramatičen položaj mladih 
brezposelnih in da je treba vzpostaviti 
dinamično, inovativno in poslovanju 
prijazno okolje, da bi ponovno spodbudili
ustvarjanje delovnih mest; opozarja, da je 
treba načrtovati ustrezno financiranje vseh 
instrumentov za ustvarjanje delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 7
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba v proračunu 
priznati dramatičen položaj mladih 
brezposelnih in da je treba ponovno 

2. poudarja, da je treba v proračunu 
priznati dramatičen položaj mladih 
brezposelnih in da je treba ponovno 
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spodbuditi ustvarjanje delovnih mest; 
opozarja, da je treba načrtovati ustrezno 
financiranje vseh instrumentov za 
ustvarjanje delovnih mest;

spodbuditi ustvarjanje dobrih delovnih 
mest; opozarja, da je treba načrtovati 
ustrezno financiranje vseh instrumentov za 
ustvarjanje delovnih mest;

Or. de

Predlog spremembe 8
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba v proračunu 
priznati dramatičen položaj mladih 
brezposelnih in da je treba ponovno 
spodbuditi ustvarjanje delovnih mest; 
opozarja, da je treba načrtovati ustrezno 
financiranje vseh instrumentov za 
ustvarjanje delovnih mest;

2. poudarja, da je treba v proračunu 
priznati dramatičen položaj mladih 
brezposelnih in da je treba ponovno 
spodbuditi ustvarjanje delovnih mest; 
poudarja, da je treba poseben poudarek 
nameniti mladim brezposelnim iz socialno 
prikrajšanih družin; opozarja, da je treba 
načrtovati ustrezno financiranje vseh 
instrumentov za ustvarjanje delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 9
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 2a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. prav tako poziva k finančni podpori 
programov, ki ustvarjajo delovna mesta za 
tiste, ki so na trgu dela večkratno 
prikrajšani, kot so dolgotrajno 
brezposelni, invalidi in ljudje, ki izhajajo 
iz manjšinskega okolja;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 2a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da mikro-, mala in srednja 
podjetja zaposlujejo veliko število delavcev 
v Uniji in da je ena izmed glavnih težav, ki 
nasprotuje njihovemu vzpostavljanju in 
trajnosti, težava pri pridobivanju 
financiranja; zato predlaga okrepitev 
dela, ki se nanaša na mikrofinanciranje;

Or. pt

Predlog spremembe 11
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 2b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. meni, da bi moral proračun za leto 
2013 podpreti tudi sklop konkretnih 
predlogov Komisije za spodbujanje 
delovnih mest, kot so poudarjanje plati 
povpraševanja v zvezi z ustvarjanjem 
delovnih mest, določanje načinov, s 
katerimi bi države članice lahko 
spodbujale zaposlovanje z zmanjševanjem 
davka na delo ali večjo podporo pri 
začetnem zagonu podjetij; 

Or. en

Predlog spremembe 12
Franz Obermayr
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev, da se nedodeljena 
sredstva Evropskega socialnega sklada 
namenijo za zmanjšanje brezposelnosti 
mladih in spodbujanje MSP; zahteva, da se 
upošteva pospešeno in preusmerjeno 
načrtovanje ESS v proračunu za leto 2013 
ob upoštevanju izteka veljavnega 
večletnega finančnega okvira;

3. pozdravlja odločitev, da se nedodeljena 
sredstva Evropskega socialnega sklada 
namenijo za zmanjšanje brezposelnosti 
mladih in spodbujanje MSP;

Or. de

Predlog spremembe 13
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev, da se nedodeljena 
sredstva Evropskega socialnega sklada 
namenijo za zmanjšanje brezposelnosti 
mladih in spodbujanje MSP; zahteva, da se 
upošteva pospešeno in preusmerjeno 
načrtovanje ESS v proračunu za leto 2013 
ob upoštevanju izteka veljavnega 
večletnega finančnega okvira;

3. pozdravlja odločitev, da se nedodeljena 
sredstva Evropskega socialnega sklada 
namenijo za zmanjšanje brezposelnosti 
mladih in spodbujanje MSP; zahteva, da se 
upošteva preusmerjeno načrtovanje ESS v 
proračunu za leto 2013 ob upoštevanju 
izteka veljavnega večletnega finančnega 
okvira;

Or. en

Predlog spremembe 14
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev, da se nedodeljena 3. poziva države članice, naj nedodeljena 
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sredstva Evropskega socialnega sklada
namenijo za zmanjšanje brezposelnosti 
mladih in spodbujanje MSP; zahteva, da 
se upošteva pospešeno in preusmerjeno 
načrtovanje ESS v proračunu za leto 2013 
ob upoštevanju izteka veljavnega 
večletnega finančnega okvira;

sredstva strukturnih skladov namenijo za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih, tako da 
MSP podprejo pri ustvarjanju novih 
delovnih mest in oblikovanju programov 
poklicnega usposabljanja; zahteva, da se 
upošteva pospešeno in preusmerjeno 
načrtovanje ESS v proračunu za leto 2013 
ob upoštevanju izteka veljavnega 
večletnega finančnega okvira; 

Or. en

Predlog spremembe 15
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev, da se nedodeljena 
sredstva Evropskega socialnega sklada 
namenijo za zmanjšanje brezposelnosti 
mladih in spodbujanje MSP; zahteva, da se 
upošteva pospešeno in preusmerjeno 
načrtovanje ESS v proračunu za leto 2013 
ob upoštevanju izteka veljavnega 
večletnega finančnega okvira;

3. pozdravlja odločitev, da se nedodeljena 
sredstva Evropskega socialnega sklada 
namenijo za zmanjšanje brezposelnosti 
mladih in spodbujanje MSP (ter predvsem 
mikro podjetij, saj je 90 % MSP 
pravzaprav mikro podjetij); zahteva, da se 
upošteva pospešeno in preusmerjeno 
načrtovanje ESS v proračunu za leto 2013 
ob upoštevanju izteka veljavnega 
večletnega finančnega okvira;

Or. en

Predlog spremembe 16
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj nedodeljena 
sredstva iz strukturnih skladov namenijo 
izboljšanju obstoječih pogojev za nove 
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podjetnike, da bi bolj izkoristili njihov 
velik potencial za ustvarjanje novih in 
trajnih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 17
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zahteva večjo proračunsko podporo za 
prilagajanje usposabljanj in preusmeritev s 
pomočjo socialnih partnerjev za sektorje, v 
katerih ni dovolj delovnih mest, ter boljšo 
uporabo ESS in ovrednotenje ESPG;

4. zahteva večjo proračunsko podporo za 
prilagajanje usposabljanj, preusmeritev, 
raziskav in razvoja ter izobraževanja s 
pomočjo socialnih partnerjev za sektorje, v 
katerih ni dovolj delovnih mest, ter boljšo 
uporabo ESS;

Or. en

Predlog spremembe 18
Jean Lambert

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zahteva večjo proračunsko podporo za 
prilagajanje usposabljanj in preusmeritev s 
pomočjo socialnih partnerjev za sektorje, v 
katerih ni dovolj delovnih mest, ter boljšo 
uporabo ESS in ovrednotenje ESPG;

4. zahteva večjo proračunsko podporo za 
prilagajanje usposabljanj in preusmeritev, 
vsaj starejših delavcev, ki jim sicer lahko 
grozi izključitev iz trga dela, s pomočjo 
socialnih partnerjev za sektorje, v katerih 
ni dovolj delovnih mest in skladno s cilji 
EU 2020 in ključnimi sektorji z velikimi 
možnostmi za ustvarjanje delovnih mest, 
ki jih je Komisija opredelila v svojem 
sporočilu o okrevanju s številnimi 
delovnimi mesti, kot je okolju prijazno 
gospodarstvo, zdravstvo in IKT.
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Poziva k boljši uporabi ESS in povečanju 
ESPG z večjo povezanostjo, trajnostnostjo 
in dopolnjevanjem, da bi skrajšali in 
poenostavili proces sprejemanja odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 19
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zahteva večjo proračunsko podporo za 
prilagajanje usposabljanj in preusmeritev s 
pomočjo socialnih partnerjev za sektorje, v 
katerih ni dovolj delovnih mest, ter boljšo 
uporabo ESS in ovrednotenje ESPG;

4. zahteva večjo proračunsko podporo za 
prilagajanje usposabljanj in preusmeritev s 
pomočjo socialnih partnerjev za sektorje, v 
katerih ni dovolj delovnih mest, ter boljšo 
uporabo ESS in ovrednotenje ESPG;
poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo ESPG in zlasti okrepijo 
prizadevanja, da bi se povečala 
ozaveščenost o tem instrumentu;

Or. en

Predlog spremembe 20
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 4a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba povečati vsa 
sredstva za proračunske ukrepe na 
socialnem področju; meni, da te treba 
zlasti podvojiti obseg sredstev Evropskega 
socialnega sklada, da se bo lahko soočil s 
socialnimi posledicami krize, zlasti z 
brezposelnostjo in revščino;

Or. pt
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Predlog spremembe 21
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 4a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da mora trenutni pregled 
uredbe za izvajanje Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji omogočiti 
povečanje učinkovitosti, zlasti glede 
proračunskih vidikov njegove uporabe;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 4b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. zahteva povečanje stopnje 
sofinanciranja EU, zlasti za projekte na 
socialnem področju (ESS, Kohezijski 
sklad in program Progress), da se 
zagotovi, da države članice, ki se soočajo s 
finančnimi težavami, lahko v celoti 
uporabljajo sredstva EU; meni, da 
nacionalni prispevek ne sme preseči 10 
%;

Or. pt

Predlog spremembe 23
Inês Cristina Zuber

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

4c. poudarja, da je treba v uredbe in v 
izvajanje vseh skladov EU vključiti 
razsežnost spola, pri čemer zlasti poudarja 
ESS, ki mora razpolagati z zadostnimi 
sredstvi za spodbujanje politike enakosti, 
stalnih in kakovostnih delovnih mest ter 
pravične razporeditve dohodkov;

Or. pt

Predlog spremembe 24
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zahteva okrepitev obveščanja ciljnih 
državljanov o obstoječih programih, kot so 
EURES, pilotni projekt "Tvoja prva 
zaposlitev EURES" in instrument za 
mikrofinanciranje;

5. zahteva okrepitev obveščanja ciljnih 
državljanov o obstoječih programih, kot so 
EURES, pilotni projekti "Tvoja prva 
zaposlitev EURES", "Socialna solidarnost 
za socialno vključevanje" in instrument za 
mikrofinanciranje;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. predlaga oblikovanje proračunske 
vrstice, kateri bodo dodeljena potrebna 
sredstva, da se tako spodbudi spremembo 
negotovih delovnih mest v delo s 
pravicami, saj je to ključna zadeva, ki se 
nanaša na pravice delavcev;
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Or. pt

Predlog spremembe 26
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. od Evropskega parlamenta zahteva 
podrobne in sistematične informacije o 
različnih fazah izvajanja pilotnih 
projektov s strani Komisije;

Or. fr

Predlog spremembe 27
Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 5b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. zahteva, da se začnejo izvajati pilotni 
projekti, zlasti na temo jamstva za mlade 
in solastništva zaposlenih;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora evropski proračun 
podpirati spodbujanje socialne 
konvergence, razvoj politike družbeno 
odgovornih podjetij in nadzor nad uporabo 

6. poudarja, da mora evropski proračun 
podpirati dokončno oblikovanje enotnega 
trga, konkurenčnost in spodbujanje 
socialne konvergence, razvoj politike 
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pravnih družbenih predpisov v podjetjih, 
da se zagotovi ustvarjanje novih dostojnih 
delovnih mest.

družbeno odgovornih podjetij in nadzor 
nad uporabo pravnih družbenih predpisov v 
podjetjih, da se zagotovi ustvarjanje novih 
dostojnih delovnih mest.

Or. en

Predlog spremembe 29
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora evropski proračun 
podpirati spodbujanje socialne 
konvergence, razvoj politike družbeno 
odgovornih podjetij in nadzor nad uporabo 
pravnih družbenih predpisov v podjetjih, 
da se zagotovi ustvarjanje novih dostojnih 
delovnih mest.

6. poudarja, da mora evropski proračun 
podpirati spodbujanje socialne 
konvergence, razvoj politike družbeno 
odgovornih podjetij in nadzor nad uporabo 
pravnih družbenih predpisov v podjetjih, 
da se zagotovi ustvarjanje novih dostojnih 
delovnih mest, torej stabilnih, z dobrimi 
pogoji dela in plačilom, ki bo omogočilo 
dostop do temeljnih dobrin in storitev;

Or. fr


