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Predlog spremembe 1
Riikka Manner, Marian Harkin

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 
18. aprila 2012 z naslovom „K okrevanju 
s številnimi novimi delovnimi mesti“ 
(COM(2012)173),

Or. en

Predlog spremembe 2
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. 
marca 2011 o strategiji EU o vključevanju 
Romov12,
__________________
12 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0092

Or. en

Predlog spremembe 3
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. 
oktobra 2011 o mobilnosti in vključevanju 
invalidov ter evropski strategiji o 
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invalidnosti 2010-2020,
__________________
13 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0453

Or. en

Predlog spremembe 4
Riikka Manner, Marian Harkin

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju predloga uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
oktobra 2011 o programu Evropske unije 
za socialne spremembe in inovacije 
(COM(2011)609),

Or. en

Predlog spremembe 5
Riikka Manner, Marian Harkin

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 
20. decembra 2011 z naslovom „Pobuda 
Priložnosti za mlade“ (COM(2011)933),

Or. en

Predlog spremembe 6
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava A
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker bo imela sedanja gospodarska in 
finančna kriza dolgoročne posledice ne 
samo za gospodarsko rast, temveč tudi 
zaposlenost, javne prihranke in kakovost 
socialnih naložb v Evropi;

A. ker bo imela sedanja gospodarska in 
finančna kriza dolgoročne posledice ne 
samo za gospodarsko rast, temveč tudi 
zaposlenost, javne prihranke in kakovost 
socialnih naložb v Evropi, in ker je zato 
treba sprejeti ukrepe za preprečevanje 
hude socialne krize;

Or. de

Predlog spremembe 7
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker bo imela sedanja gospodarska in 
finančna kriza dolgoročne posledice ne 
samo za gospodarsko rast, temveč tudi 
zaposlenost, javne prihranke in kakovost 
socialnih naložb v Evropi;

A. ker bo imela sedanja gospodarska in 
finančna kriza dolgoročne posledice ne 
samo za gospodarsko rast, temveč tudi 
zaposlenost, javne prihranke ter kakovost 
in količino javnih naložb na splošno, še 
zlasti socialnih naložb, v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 8
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker bo imela sedanja gospodarska in 
finančna kriza dolgoročne posledice ne 
samo za gospodarsko rast, temveč tudi 
zaposlenost, javne prihranke in kakovost 
socialnih naložb v Evropi;

A. ker bo imela sedanja gospodarska in 
finančna kriza dolgoročne posledice ne 
samo za gospodarsko rast, temveč tudi 
zaposlenost, število državljanov EU, 
prizadetih zaradi revščine in socialne 
izključenosti, javne prihranke in kakovost 
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socialnih naložb v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 9
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker bo imela sedanja gospodarska in 
finančna kriza dolgoročne posledice ne 
samo za gospodarsko rast, temveč tudi 
zaposlenost, javne prihranke in kakovost 
socialnih naložb v Evropi;

A. ker bo imela sedanja gospodarska in 
finančna kriza dolgoročne posledice ne 
samo za gospodarsko rast, temveč tudi 
zaposlenost, socialno izključenost, javne 
prihranke in kakovost socialnih naložb v 
Evropi;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker bo imela sedanja gospodarska in 
finančna kriza dolgoročne posledice ne 
samo za gospodarsko rast, temveč tudi 
zaposlenost, javne prihranke in kakovost 
socialnih naložb v Evropi;

A. ker bo imela sedanja gospodarska in 
finančna kriza dolgoročne posledice ne 
samo za gospodarsko rast, temveč tudi 
zaposlenost, financiranje javnega sektorja 
ter kakovost in obseg socialnih naložb v 
Evropi;

Or. fi

Predlog spremembe 11
Riikka Manner, Marian Harkin



AM\902065SL.doc 7/73 PE489.506v01-00

SL

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker bo imela sedanja gospodarska in
finančna kriza dolgoročne posledice ne 
samo za gospodarsko rast, temveč tudi 
zaposlenost, javne prihranke in kakovost 
socialnih naložb v Evropi;

A. ker bo imela sedanja gospodarska in 
finančna kriza ter kriza konkurenčnosti
dolgoročne posledice ne samo za 
gospodarsko rast, temveč tudi zaposlenost, 
javne prihranke in kakovost socialnih 
naložb v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 12
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

A a. ker sedanja kriza ne pojasnjuje vseh 
težav, s katerimi se sooča evropski trg 
dela; pravzaprav razkriva temeljne 
strukturne pomanjkljivosti in vztrajno 
togost;

Or. en

Predlog spremembe 13
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je večina zadnjih odzivov na krizo 
temeljila predvsem na kratkoročnih ciljih, 
usmerjenih v obnovo stabilnosti javnih 
financ, ki je bistvenega pomena za zaščito 
našega gospodarstva, in ker bi utegnili 
imeti ti varčevalni ukrepi negativne 

B. ker je večina zadnjih odzivov na krizo 
temeljila predvsem na kratkoročnih ciljih, 
usmerjenih izključno v obnovo stabilnosti 
javnih financ, ki je bistvenega pomena za 
zaščito našega gospodarstva, in ker ti 
varčevalni ukrepi že imajo negativne 
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dolgoročne posledice za zaposlovanje, rast 
in konkurenčnost, če jih ne bodo 
spremljali ukrepi, naklonjeni rasti in
zaposlovanju;

posledice za zaposlovanje, rast in 
konkurenčnost; ker mora konsolidacija 
proračuna, da bi premagali krizo, potekati 
vzporedno s celovito naložbeno strategijo 
za trajnostno rast in dostojno 
zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 14
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je večina zadnjih odzivov na krizo 
temeljila predvsem na kratkoročnih ciljih, 
usmerjenih v obnovo stabilnosti javnih 
financ, ki je bistvenega pomena za zaščito 
našega gospodarstva, in ker bi utegnili 
imeti ti varčevalni ukrepi negativne 
dolgoročne posledice za zaposlovanje, rast 
in konkurenčnost, če jih ne bodo spremljali 
ukrepi, naklonjeni rasti in zaposlovanju;

B. ker je večina zadnjih odzivov na krizo 
temeljila predvsem na kratkoročnih ciljih, 
usmerjenih v obnovo stabilnosti javnih 
financ, ki je bistvenega pomena za zaščito 
našega gospodarstva, in ker bi utegnili 
imeti ti varčevalni ukrepi negativne 
dolgoročne posledice za zaposlovanje, rast 
in konkurenčnost, če jih ne bodo spremljali 
ukrepi, naklonjeni rasti in zaposlovanju, v 
okviru prave socialno usmerjene politike, 
ki jo je treba hitro vzpostaviti;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je večina zadnjih odzivov na krizo 
temeljila predvsem na kratkoročnih ciljih, 
usmerjenih v obnovo stabilnosti javnih 
financ, ki je bistvenega pomena za zaščito 
našega gospodarstva, in ker bi utegnili 

B. ker je večina zadnjih odzivov na krizo 
temeljila predvsem na kratkoročnih ciljih, 
usmerjenih v obnovo stabilnosti javnih 
financ, ki je bistvenega pomena za zaščito 
našega gospodarstva, ni pa se spopadla s 
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imeti ti varčevalni ukrepi negativne 
dolgoročne posledice za zaposlovanje, rast 
in konkurenčnost, če jih ne bodo spremljali 
ukrepi, naklonjeni rasti in zaposlovanju;

socialnimi posledicami krize, in ker bi 
utegnili imeti ti varčevalni ukrepi 
negativne dolgoročne posledice za socialne 
razmere, zaposlovanje, rast in 
konkurenčnost, če jih ne bodo spremljali 
ukrepi, naklonjeni rasti, zaposlovanju in 
boju proti revščini;

Or. en

Predlog spremembe 16
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je večina zadnjih odzivov na krizo 
temeljila predvsem na kratkoročnih ciljih, 
usmerjenih v obnovo stabilnosti javnih 
financ, ki je bistvenega pomena za zaščito 
našega gospodarstva, in ker bi utegnili 
imeti ti varčevalni ukrepi negativne 
dolgoročne posledice za zaposlovanje, rast 
in konkurenčnost, če jih ne bodo spremljali 
ukrepi, naklonjeni rasti in zaposlovanju;

B. ker je bilo javnemu sektorju v zadnjih 
letih kot odgovor na krizo naprteno veliko 
breme dolgov in si je bilo treba obenem za 
preprečevanje previsoke zadolženosti 
prizadevati za ponovno stabilizacijo javnih 
financ, pri čemer so ta prizadevanja 
bistvenega pomena za našo gospodarsko 
prihodnost, in ker bi utegnili imeti ti 
varčevalni ukrepi javnega in zasebnega 
sektorja negativne dolgoročne posledice za 
zaposlovanje, rast in konkurenčnost, če jih 
ne bodo spremljali ukrepi, naklonjeni rasti,
zaposlovanju in konkurenčnosti;

Or. fi

Predlog spremembe 17
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je večina zadnjih odzivov na krizo B. ker je večina zadnjih odzivov na krizo 
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temeljila predvsem na kratkoročnih ciljih, 
usmerjenih v obnovo stabilnosti javnih 
financ, ki je bistvenega pomena za zaščito 
našega gospodarstva, in ker bi utegnili 
imeti ti varčevalni ukrepi negativne 
dolgoročne posledice za zaposlovanje, rast 
in konkurenčnost, če jih ne bodo 
spremljali ukrepi, naklonjeni rasti in 
zaposlovanju;

temeljila predvsem na kratkoročnih ciljih, 
usmerjenih v obnovo stabilnosti javnih 
financ, ki je bistvenega pomena za zaščito
našega gospodarstva, in ker bi morali te 
varčevalne ukrepe spremljati ukrepi, 
naklonjeni rasti in zaposlovanju, da bi v 
Evropi ponovno vzpostavili zaposlovanje, 
rast in konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 18
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je večina zadnjih odzivov na krizo 
temeljila predvsem na kratkoročnih ciljih, 
usmerjenih v obnovo stabilnosti javnih 
financ, ki je bistvenega pomena za zaščito 
našega gospodarstva, in ker bi utegnili 
imeti ti varčevalni ukrepi negativne 
dolgoročne posledice za zaposlovanje, rast 
in konkurenčnost, če jih ne bodo spremljali 
ukrepi, naklonjeni rasti in zaposlovanju;

B. ker je večina zadnjih odzivov na krizo 
temeljila predvsem na kratkoročnih ciljih, 
usmerjenih v obnovo stabilnosti javnih 
financ, ki je prav tako potrebna za zaščito 
našega gospodarstva, in ker imajo ti 
varčevalni ukrepi negativne dolgoročne 
posledice za zaposlovanje, rast in 
konkurenčnost, če jih ne bodo spremljali 
ambiciozni ukrepi, naklonjeni rasti in 
zaposlovanju;

Or. de

Predlog spremembe 19
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je večina zadnjih odzivov na krizo 
temeljila predvsem na kratkoročnih ciljih, 
usmerjenih v obnovo stabilnosti javnih 

B. ker je večina zadnjih odzivov na krizo 
temeljila predvsem na kratkoročnih ciljih, 
usmerjenih v obnovo stabilnosti javnih 
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financ, ki je bistvenega pomena za zaščito 
našega gospodarstva, in ker bi utegnili 
imeti ti varčevalni ukrepi negativne 
dolgoročne posledice za zaposlovanje, rast 
in konkurenčnost, če jih ne bodo spremljali 
ukrepi, naklonjeni rasti in zaposlovanju;

financ, ki je bistvenega pomena za zaščito 
našega gospodarstva, in ker bi utegnili 
imeti ti varčevalni ukrepi negativne 
dolgoročne posledice za zaposlovanje, rast,
socialno kohezijo in konkurenčnost, če jih 
ne bodo spremljali ukrepi, naklonjeni rasti 
in zaposlovanju;

Or. el

Predlog spremembe 20
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

B a. ker so države, ki so izvedle reformo 
trga dela, bolje prestale krizo kot tiste, ki 
niso sprejele ukrepov ali so sprejele 
omejene ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 21
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker lizbonska strategija in evropska 
strategija zaposlovanja nista dosegli 
želenih ciljev in ker je uspeh strategije 
Evropa 2020 negotov ter je zato treba 
okrepiti prizadevanja držav članic in 
evropskih institucij;

C. ker lizbonska strategija in evropska 
strategija zaposlovanja nista dosegli 
želenih ciljev in ker je uspeh strategije 
Evropa 2020 negotov ter je zato treba 
okrepiti prizadevanja držav članic in 
evropskih institucij; ker bi samo socialna 
politika, ki je prav tako zavezujoča kot 
gospodarska politika, prisilila države 
članice k sprejetju socialnih ukrepov za 
ustvarjanje novih delovnih mest;
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Or. fr

Predlog spremembe 22
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker lizbonska strategija in evropska 
strategija zaposlovanja nista dosegli 
želenih ciljev in ker je uspeh strategije 
Evropa 2020 negotov ter je zato treba 
okrepiti prizadevanja držav članic in 
evropskih institucij;

C. ker lizbonska strategija in evropska 
strategija zaposlovanja nista dosegli 
želenih ciljev in ker je uspeh strategije 
Evropa 2020 negotov ter je zato treba še
okrepiti prizadevanja držav članic in 
evropskih institucij pri ukrepih za 
spodbujanje rasti, zaposlovanja in 
konkurenčnosti;

Or. fi

Predlog spremembe 23
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker lizbonska strategija in evropska 
strategija zaposlovanja nista dosegli 
želenih ciljev in ker je uspeh strategije 
Evropa 2020 negotov ter je zato treba 
okrepiti prizadevanja držav članic in 
evropskih institucij;

C. ker lizbonska strategija in evropska 
strategija zaposlovanja nista dosegli 
želenih ciljev in ker je uspeh strategije 
Evropa 2020 negotov ter je zato treba 
znatno okrepiti prizadevanja držav članic 
in evropskih institucij;

Or. en

Predlog spremembe 24
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker sta nedavno objavljeni letni pregled 
rasti in skupno poročilo o zaposlovanju 
pokazala, da se vse države članice niso 
dovolj posvetile socialnim, zaposlitvenim 
in izobraževalnim ciljem strategije Evropa 
2020, ker še vedno prednostno obravnavajo 
fiskalno konsolidacijo;

D. ker sta nedavno objavljeni letni pregled 
rasti in skupno poročilo o zaposlovanju 
pokazala, da se vse države članice niso 
dovolj posvetile socialnim, zaposlitvenim 
in izobraževalnim ciljem strategije Evropa 
2020, ker še vedno prednostno obravnavajo 
fiskalno konsolidacijo, s poudarkom na 
strogi varčevalni politiki in brez ustreznih 
pobud za rast;

Or. el

Predlog spremembe 25
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker sta nedavno objavljeni letni pregled 
rasti in skupno poročilo o zaposlovanju 
pokazala, da se vse države članice niso 
dovolj posvetile socialnim, zaposlitvenim 
in izobraževalnim ciljem strategije Evropa 
2020, ker še vedno prednostno 
obravnavajo fiskalno konsolidacijo;

D. ker sta nedavno objavljeni letni pregled 
rasti in skupno poročilo o zaposlovanju 
pokazala, da pri fiskalni konsolidaciji ni 
bil dosežen zadosten napredek ter da se 
vse države članice niso dovolj posvetile 
socialnim, zaposlitvenim in izobraževalnim
ciljem strategije Evropa 2020;

Or. fi

Predlog spremembe 26
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker sta nedavno objavljeni letni pregled 
rasti in skupno poročilo o zaposlovanju 
pokazala, da se vse države članice niso 
dovolj posvetile socialnim, zaposlitvenim 
in izobraževalnim ciljem strategije Evropa 
2020, ker še vedno prednostno 
obravnavajo fiskalno konsolidacijo;

D. ker sta nedavno objavljeni letni pregled 
rasti in skupno poročilo o zaposlovanju 
pokazala, da se večina držav članic ni 
dovolj posvetila socialnim, zaposlitvenim 
in izobraževalnim ciljem strategije Evropa 
2020, ker obravnavajo fiskalno 
konsolidacijo kot glavno prednostno 
nalogo;

Or. en

Predlog spremembe 27
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je bila januarja 2012 stopnja 
brezposelnosti v EU-27 več kot 10-
odstotna, kar je najbolj prizadelo mlade, 
nekvalificirane delavce in dolgotrajne 
brezposelne, in ker iz tega v povezavi s 
staranjem prebivalstva izhaja resna 
dolgoročna nevarnost izgubljanja 
človeškega kapitala, kar bi lahko imelo 
nepopravljive posledice za trg dela in 
možnosti za gospodarsko rast;

E. ker se je stopnja brezposelnosti v EU-27
povečala s 7,1 % v letu 2008 na več kot 10 
% v januarju 2012, z jasnimi razlikami 
med južno in severno Evropo, kar je 
najbolj prizadelo mlade, nekvalificirane 
delavce in dolgotrajne brezposelne, in ker 
iz tega v povezavi s staranjem prebivalstva 
izhaja resna dolgoročna nevarnost 
izgubljanja človeškega kapitala, kar bi 
lahko imelo nepopravljive posledice za 
ustvarjanje delovnih mest in rast;

Or. en

Predlog spremembe 28
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ε
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Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je bila januarja 2012 stopnja 
brezposelnosti v EU-27 več kot 10-
odstotna, kar je najbolj prizadelo mlade, 
nekvalificirane delavce in dolgotrajne 
brezposelne, in ker iz tega v povezavi s 
staranjem prebivalstva izhaja resna 
dolgoročna nevarnost izgubljanja 
človeškega kapitala, kar bi lahko imelo 
nepopravljive posledice za trg dela in 
možnosti za gospodarsko rast;

E. ker je bila januarja 2012 stopnja 
brezposelnosti v EU-27 več kot 10-
odstotna, kar je najbolj prizadelo mlade, 
nekvalificirane delavce in dolgotrajne 
brezposelne, in ker iz tega v povezavi s 
staranjem prebivalstva izhaja resna 
dolgoročna nevarnost izgubljanja 
človeškega kapitala, kar bi lahko imelo 
nepopravljive posledice za trg dela in 
možnosti za gospodarsko rast, za 
konkurenčnost EU, vzdržnost sistema 
socialne varnosti in socialno kohezijo;

Or. el

Predlog spremembe 29
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ε a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so toge politike varčevanja, ki se 
trenutno izvajajo, z velikim povečanjem 
fleksibilnih oblik zaposlovanja brez 
istočasne zadostne zaščite prispevale k 
oslabitvi družbenega dialoga in 
pretiranemu izkoriščanju na trgu dela, 
zaradi česar se izkrivljajo načela prožne 
varnosti in zmanjšuje kakovost 
zaposlovanja;

Or. el

Predlog spremembe 30
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava F
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Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je leta 2010 skoraj 16 % Evropejcev 
živelo na pragu revščine in ker se je tega 
leta delež otrok in odraslih, ki so živeli v 
gospodinjstvih brez zaposlitve, povečal na 
skoraj 10 %; ker bo to v povezavi z 
revščino med otroki, številom revnih 
delavcev in visoko stopnjo brezposelnosti 
med mladimi v prihodnosti še povečalo 
tveganje revščine in socialne izključenosti;

F. ker je leta 2010 skoraj 16 % Evropejcev 
živelo na pragu revščine in ker se je tega 
leta delež otrok in odraslih, ki so živeli v 
gospodinjstvih brez zaposlitve, povečal na 
skoraj 10 %; ker to v povezavi z revščino 
med otroki, številom revnih delavcev in 
visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi 
v prihodnosti lahko privede do povečanja 
revščine in socialne izključenosti ter 
njunega dedovanja;

Or. fi

Predlog spremembe 31
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je leta 2010 skoraj 16 % Evropejcev 
živelo na pragu revščine in ker se je tega 
leta delež otrok in odraslih, ki so živeli v 
gospodinjstvih brez zaposlitve, povečal na 
skoraj 10 %; ker bo to v povezavi z 
revščino med otroki, številom revnih 
delavcev in visoko stopnjo brezposelnosti 
med mladimi v prihodnosti še povečalo 
tveganje revščine in socialne izključenosti;

F. ker 80 milijonov Evropejcev živi na 
pragu revščine in ker se je delež otrok in 
odraslih, ki so živeli v gospodinjstvih brez 
zaposlitve, v letu 2010 povečal na skoraj 
10 %; ker bo to v povezavi z revščino med 
otroki, naraščajočim številom revnih 
delavcev in visoko stopnjo brezposelnosti 
med mladimi v prihodnosti še povečalo 
tveganje revščine in socialne izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 32
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je povprečni delež revnih 16- do
24-letnikov leta 2012 v Evropi 21,6 % in je 
pri mladih verjetnost zaposlitve s slabim 
plačilom, za določen čas ali za skrajšani 
delovni čas večja ter so izpostavljeni 
večjemu tveganju brezposelnosti; ker se je 
število slabo plačanih delovnih mest v 
zadnjih letih zelo povečalo in je 
brezposelnost v nekaterih državah v 
razmahu;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker rezultati izobraževanja v Evropski 
uniji še vedno ne ustrezajo potrebam trga 
dela in ne izpolnjujejo vse večjih potreb po 
znanju za zaposlitve, ki so na voljo;

G. ker je posledica pomanjkanja naložb v 
izobraževanje in usposabljanje med 
drugim neustrezna ponudba delovne sile
in neizpolnjevanje vse večjih potreb po 
znanju za zaposlitve, ki so na voljo;

Or. en

Predlog spremembe 34
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker rezultati izobraževanja v Evropski 
uniji še vedno ne ustrezajo potrebam trga 
dela in ne izpolnjujejo vse večjih potreb po 
znanju za zaposlitve, ki so na voljo;

G. ker rezultati izobraževanja v Evropski 
uniji še vedno ne ustrezajo potrebam trga 
dela in ne izpolnjujejo vse večjih potreb po 
znanju za zaposlitve, ki so na voljo, ter ne 
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ustrezajo v zadostni meri potrebam 
zaposlenih v sektorjih, v katerih bi bila 
možna zaposlitev;

Or. fi

Predlog spremembe 35
Riikka Manner, Marian Harkin

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker rezultati izobraževanja v Evropski 
uniji še vedno ne ustrezajo potrebam trga 
dela in ne izpolnjujejo vse večjih potreb po 
znanju za zaposlitve, ki so na voljo;

G. ker rezultati izobraževanja v Evropski 
uniji še vedno ne ustrezajo potrebam trga 
dela in ne izpolnjujejo vse večjih potreb po 
znanju za zaposlitve, ki so na voljo, in po 
znanjih, zahtevanih za sektorje, ki bodo v 
prihodnje ponujali največ zaposlitev;

Or. en

Predlog spremembe 36
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker se je povečal pritisk na sheme 
socialne podpore, sredstva zanje pa so se 
močno zmanjšala; ker se bo zaradi 
vztrajno visoke dolgotrajne brezposelnosti 
ta trend verjetno še dodatno poslabšal;

H. ker se je zaradi večje porabe in 
znatnega upada prihodkov povečal pritisk 
na socialne države; ker se bo zaradi 
vztrajno visoke dolgotrajne brezposelnosti, 
vse večjega števila revnih delavcev in 
naraščajoče brezposelnosti mladih ta trend 
verjetno še dodatno poslabšal;

Or. en
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Predlog spremembe 37
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker se je povečal pritisk na sheme
socialne podpore, sredstva zanje pa so se 
močno zmanjšala; ker se bo zaradi 
vztrajno visoke dolgotrajne brezposelnosti 
ta trend verjetno še dodatno poslabšal;

H. ker so se prihodki javnega sektorja 
zmanjšali in se je s tem povečal pritisk za 
varčevanje v shemah socialne podpore in
ker se bo zaradi šibke gospodarske rasti in
vztrajno visoke dolgotrajne brezposelnosti 
ta trend verjetno še dodatno poslabšal;

Or. fi

Predlog spremembe 38
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava Η

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker se je povečal pritisk na sheme 
socialne podpore, sredstva zanje pa so se 
močno zmanjšala; ker se bo zaradi vztrajno 
visoke dolgotrajne brezposelnosti ta trend 
verjetno še dodatno poslabšal;

H. ker se je povečal pritisk na sheme 
socialne podpore, sredstva zanje pa so se 
močno zmanjšala; ker se bo zaradi vztrajno 
visoke dolgotrajne brezposelnosti in 
nezadostnega boja proti delu na črno ta 
trend verjetno še dodatno poslabšal;

Or. el

Predlog spremembe 39
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
Mikael Gustafsson
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava I
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Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so natančno usmerjene socialne 
naložbe pomembne za zagotovitev ustrezne 
prihodnje stopnje zaposlenosti, 
stabilizacijo gospodarstva, povečanje 
človeškega kapitala in večjo konkurenčnost 
Evropske unije;

I. ker so natančno usmerjene socialne 
naložbe pomembne za zagotovitev ustrezne 
prihodnje stopnje zaposlenosti tako žensk 
kot moških, stabilizacijo gospodarstva, 
povečanje človeškega kapitala in večjo 
konkurenčnost Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 40
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so natančno usmerjene socialne 
naložbe pomembne za zagotovitev ustrezne 
prihodnje stopnje zaposlenosti, 
stabilizacijo gospodarstva, povečanje
človeškega kapitala in večjo 
konkurenčnost Evropske unije;

I. ker so natančno usmerjene socialne 
naložbe pomembne za zagotovitev ustrezne 
prihodnje stopnje zaposlenosti, 
stabilizacijo gospodarstva, krepitev veščin 
in znanja delovne sile in večjo 
konkurenčnost Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 41
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

I a. ker imajo MSP pomemben potencial 
za ustvarjanje novih delovnih mest in 
odločilno vlogo pri prehodu na novo 
trajnostno gospodarstvo;

Or. en
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Predlog spremembe 42
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

I a. ker trajnostne konsolidacije javnih 
financ ni mogoče doseči brez precejšnje 
okrepitve prihodkovne strani, zlasti z 
uvedbo davka na finančne transakcije, 
odpravo davčnih vrzeli in bojem proti 
davčnim utajam;

Or. en

Predlog spremembe 43
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. poziva k sprejetju evropskega pakta za 
socialne naložbe, ki bo z vključevanjem 
evropskih socialnih partnerjev in 
Evropskega parlamenta spodbujal rast v 
državah članicah in omogočil prednostno 
obravnavo naložb v trajnostno 
gospodarstvo, kakovostna delovna mesta 
in socialno pravičnost;

Or. de

Predlog spremembe 44
Riikka Manner, Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da so socialne naložbe, ki so 
vir in namen financiranja za ustvarjanje 
družbenega in tudi gospodarskega donosa, 
usmerjene v reševanje novih socialnih 
tveganj in potreb in se osredotočajo na 
javne politike in strategije vlaganja v 
človeški kapital, ki posameznike, družine 
in družbe pripravljajo na prilagajanje 
različnim spremembam in lažji prehod na 
bolj prožne trge dela;

1. opozarja, da so socialne naložbe, ki so 
vir in namen financiranja za ustvarjanje 
družbenega in tudi gospodarskega donosa, 
usmerjene v reševanje novih socialnih 
tveganj in potreb in se osredotočajo na 
javne politike in strategije vlaganja v 
človeški kapital, ki posameznike, družine 
in družbe pripravljajo na prilagajanje 
različnim spremembam in lažji prehod na 
bolj prožne trge dela, kjer bodo potrebna 
nova znanja za sektorje, ki bodo v 
prihodnje ponujali največ zaposlitev;

Or. en

Predlog spremembe 45
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da so socialne naložbe, ki so 
vir in namen financiranja za ustvarjanje 
družbenega in tudi gospodarskega donosa, 
usmerjene v reševanje novih socialnih 
tveganj in potreb in se osredotočajo na 
javne politike in strategije vlaganja v 
človeški kapital, ki posameznike, družine 
in družbe pripravljajo na prilagajanje 
različnim spremembam in lažji prehod na 
bolj prožne trge dela;

1. opozarja, da so socialne naložbe, ki so 
vir in namen financiranja za ustvarjanje 
družbenega in tudi gospodarskega donosa, 
usmerjene v reševanje novih socialnih 
tveganj in nezadovoljenih potreb in se 
osredotočajo na javne politike in strategije 
vlaganja v človeški kapital, ki 
posameznike, družine in družbe 
pripravljajo na prilagajanje različnim 
spremembam in obvladovanje novih 
izzivov na trgih dela;

Or. en

Predlog spremembe 46
Georges Bach
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da so socialne naložbe, ki so 
vir in namen financiranja za ustvarjanje 
družbenega in tudi gospodarskega donosa, 
usmerjene v reševanje novih socialnih 
tveganj in potreb in se osredotočajo na 
javne politike in strategije vlaganja v 
človeški kapital, ki posameznike, družine 
in družbe pripravljajo na prilagajanje 
različnim spremembam in lažji prehod na 
bolj prožne trge dela;

1. opozarja, da so socialne naložbe, ki so 
vir in namen financiranja za ustvarjanje 
družbenega in tudi gospodarskega donosa, 
usmerjene v reševanje novih socialnih 
tveganj in potreb in se osredotočajo na 
javne politike in strategije vlaganja v 
človeški kapital, ki podpirajo 
posameznike, družine in družbe ter jih
pripravljajo na prilagajanje spremembam 
na trgih dela;

Or. de

Predlog spremembe 47
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da so socialne naložbe, ki so 
vir in namen financiranja za ustvarjanje 
družbenega in tudi gospodarskega donosa, 
usmerjene v reševanje novih socialnih 
tveganj in potreb in se osredotočajo na 
javne politike in strategije vlaganja v 
človeški kapital, ki posameznike, družine 
in družbe pripravljajo na prilagajanje 
različnim spremembam in lažji prehod na 
bolj prožne trge dela;

1. opozarja, da so socialne naložbe, ki so 
vir in namen financiranja za ustvarjanje 
družbenega in tudi gospodarskega donosa, 
usmerjene v reševanje novih socialnih 
tveganj in potreb in se osredotočajo na 
javne politike in strategije vlaganja v 
človeški kapital, ki posameznike, družine 
in družbe pripravljajo na prilagajanje 
različnim spremembam in lažji prehod na 
bolj vključujoče trge dela;

Or. en

Predlog spremembe 48
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da je mogoče med drugim 
vse javne storitve socialne in zdravstvene 
oskrbe in izobraževanja ter storitve, ki jih 
na teh področjih ponujajo zasebni 
ponudniki, šteti za socialne naložbe, in 
opozarja, da so te v Pogodbah opredeljene 
kot del nacionalne pristojnosti;

Or. fi

Predlog spremembe 49
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je ena od najpomembnejših 
značilnosti socialnih naložb njihova 
zmožnost združevanja socialnih in 
gospodarskih ciljev ter da jih zato ne bi
smeli obravnavati zgolj kot porabo, temveč 
tudi kot naložbe, ki bodo resnični donos 
prinesle v prihodnosti;

 2. poudarja, da je ena od najpomembnejših 
značilnosti socialnih naložb njihova 
zmožnost združevanja socialnih in 
gospodarskih ciljev ter da bi jih zato 
morali obravnavati kot naložbe, ki bodo 
resnični donos prinesle v prihodnosti;

Or. fi

Predlog spremembe 50
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je ena od najpomembnejših 
značilnosti socialnih naložb njihova 

2. poudarja, da je ena od najpomembnejših 
značilnosti socialnih naložb njihova 
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zmožnost združevanja socialnih in 
gospodarskih ciljev ter da jih zato ne bi 
smeli obravnavati zgolj kot porabo, temveč 
tudi kot naložbe, ki bodo resnični donos 
prinesle v prihodnosti;

zmožnost združevanja socialnih in 
gospodarskih ciljev ter da jih zato ne bi 
smeli obravnavati zgolj kot porabo, temveč 
tudi kot naložbe z dvojno koristjo, ki bodo 
resnični donos prinesle v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 51
Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je ena od najpomembnejših 
značilnosti socialnih naložb njihova 
zmožnost združevanja socialnih in 
gospodarskih ciljev ter da jih zato ne bi 
smeli obravnavati zgolj kot porabo, temveč 
tudi kot naložbe, ki bodo resnični donos 
prinesle v prihodnosti;

2. poudarja, da je ena od najpomembnejših 
značilnosti socialnih naložb njihova 
zmožnost združevanja socialnih in 
gospodarskih ciljev ter da jih zato ne bi 
smeli obravnavati zgolj kot porabo, temveč 
zlasti kot naložbe, ki bodo resnični donos 
prinesle v prihodnosti;

Or. de

Predlog spremembe 52
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je ena od najpomembnejših 
značilnosti socialnih naložb njihova 
zmožnost združevanja socialnih in 
gospodarskih ciljev ter da jih zato ne bi 
smeli obravnavati zgolj kot porabo, temveč 
tudi kot naložbe, ki bodo resnični donos 
prinesle v prihodnosti;

2. poudarja, da je ena od najpomembnejših 
značilnosti socialnih naložb njihova 
zmožnost združevanja socialnih in 
gospodarskih ciljev ter da jih zato ne bi 
smeli obravnavati zgolj kot porabo, temveč 
pri ustrezni porabi sredstev tudi kot 
naložbe, ki bodo resnični donos prinesle v 
prihodnosti;

Or. de
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Predlog spremembe 53
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. zato ugotavlja, da bi morale biti socialne 
naložbe pomemben del evropskih 
gospodarskih politik in politik 
zaposlovanja in odziva EU na krizo ter da 
je za to nujno učinkovitejše izvajanje ciljev 
strategije Evropa 2020 na področju 
zaposlovanja, sociale in izobraževanja;

3. zato ugotavlja, da bi morale biti socialne 
naložbe pomemben del evropskih 
gospodarskih politik in politik 
zaposlovanja in odziva EU na krizo ter da 
je za to nujno učinkovitejše izvajanje ciljev 
strategije Evropa 2020 na področju 
zaposlovanja, sociale in izobraževanja; 
izrecno poudarja, da je nujno potrebno 
sprejeti ukrepe, ki bodo zagotovili, da 
bodo usposabljanja usklajena z zahtevami 
trga dela na področjih, na katerih 
primanjkuje delovne sile;

Or. fr

Predlog spremembe 54
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. zato ugotavlja, da bi morale biti socialne 
naložbe pomemben del evropskih
gospodarskih politik in politik 
zaposlovanja in odziva EU na krizo ter da 
je za to nujno učinkovitejše izvajanje ciljev 
strategije Evropa 2020 na področju 
zaposlovanja, sociale in izobraževanja;

3. zato ugotavlja, da bi morale biti socialne 
naložbe pomemben del gospodarskih 
politik in politik zaposlovanja držav članic
ter da je za to nujno močnejše prizadevanje 
za dosego ciljev strategije Evropa 2020 na 
področju zaposlovanja, sociale in 
izobraževanja;

Or. fi
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Predlog spremembe 55
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. zato ugotavlja, da bi morale biti socialne 
naložbe pomemben del evropskih 
gospodarskih politik in politik 
zaposlovanja in odziva EU na krizo ter da 
je za to nujno učinkovitejše izvajanje 
ciljev strategije Evropa 2020 na področju 
zaposlovanja, sociale in izobraževanja;

3. zato ugotavlja, da bi morale biti socialne 
naložbe pomemben del evropskih 
gospodarskih politik in politik 
zaposlovanja in odziva EU na krizo, da bi 
dosegli cilje strategije Evropa 2020 na 
področju zaposlovanja, sociale in 
izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 56
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. zato ugotavlja, da bi morale biti socialne 
naložbe pomemben del evropskih 
gospodarskih politik in politik 
zaposlovanja in odziva EU na krizo ter da 
je za to nujno učinkovitejše izvajanje ciljev 
strategije Evropa 2020 na področju 
zaposlovanja, sociale in izobraževanja;

3. zato ugotavlja, da bi morale biti ciljno 
usmerjene socialne naložbe pomemben del 
evropskih gospodarskih politik in politik 
zaposlovanja in odziva EU na krizo ter da 
je za to nujno učinkovitejše izvajanje ciljev 
strategije Evropa 2020 na področju 
zaposlovanja, sociale in izobraževanja;

Or. de

Predlog spremembe 57
Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 3



PE489.506v01-00 28/73 AM\902065SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. zato ugotavlja, da bi morale biti socialne 
naložbe pomemben del evropskih 
gospodarskih politik in politik 
zaposlovanja in odziva EU na krizo ter da 
je za to nujno učinkovitejše izvajanje ciljev 
strategije Evropa 2020 na področju 
zaposlovanja, sociale in izobraževanja;

3. zato ugotavlja, da so socialne naložbe 
pomemben del evropskih gospodarskih 
politik in politik zaposlovanja in odziva 
EU na krizo ter da je za to nujno 
učinkovitejše izvajanje ciljev strategije 
Evropa 2020 na področju zaposlovanja, 
sociale in izobraževanja;

Or. de

Predlog spremembe 58
Riikka Manner, Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. meni, da so spodbujanje socialnega 
podjetništva in osredotočanje nanj ter 
lajšanje dostopa do mikrofinanc ranljivim 
skupinam in tistim, ki so najdlje od trga 
dela, ključni za socialne naložbe, saj 
omogočajo ustvarjanje novih trajnostnih 
delovnih mest, ki pogosto prestanejo 
spremembe v gospodarskih ciklih;

Or. en

Predlog spremembe 59
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da je treba zaradi krize 
posodobiti evropski socialni model, 
preoblikovati nacionalne socialne politike 
in preiti z „dejavne socialne države“, ki se 

4. opozarja, da je treba zaradi krize 
posodobiti evropski gospodarski, finančni 
in socialni sistem, preoblikovati nacionalne 
ekonomske, finančne in socialne politike 
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zgolj odziva na škodo zaradi propada 
trgov, na „spodbujajočo socialno državo“, 
ki vlaga v ljudi in zagotavlja sredstva in 
spodbude za državljane;

in preiti z oblikovanja politike, ki se zgolj 
odziva na krize zaradi propada trgov, na 
spodbujajoče in v prihodnost usmerjeno 
oblikovanje politike, ki se osredotoča na
naložbe v ljudi, ustvarjanje dostojnih 
delovnih mest in spodbujanje trajnostne 
rasti;

Or. en

Predlog spremembe 60
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da je treba zaradi krize 
posodobiti evropski socialni model, 
preoblikovati nacionalne socialne politike 
in preiti z „dejavne socialne države“, ki se 
zgolj odziva na škodo zaradi propada trgov, 
na „spodbujajočo socialno državo“, ki 
vlaga v ljudi in zagotavlja sredstva in 
spodbude za državljane;

4. opozarja, da je treba zaradi krize 
posodobiti socialne modele držav članic, 
stalno kritično ocenjevati nacionalne 
socialne politike in preiti z odzivnosti na 
proaktivnost, tj. z odzivanja na škodo 
zaradi propada trgov na „spodbujajočo 
socialno državo“, ki vlaga v ljudi in 
ustvarja možnosti, sredstva in spodbude za 
državljane, da bi izboljšala svoj ter njihov 
socialni in gospodarski položaj;

Or. fi

Predlog spremembe 61
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da je treba zaradi krize 
posodobiti evropski socialni model, 
preoblikovati nacionalne socialne politike 
in preiti z „dejavne socialne države“, ki se 

4. opozarja, da je treba zaradi krize 
posodobiti evropski socialni model, 
preoblikovati nacionalne socialne politike 
in preiti z „dejavne socialne države“, ki se 
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zgolj odziva na škodo zaradi propada 
trgov, na „spodbujajočo socialno državo“, 
ki vlaga v ljudi in zagotavlja sredstva in 
spodbude za državljane;

zgolj odziva na škodo zaradi propada 
trgov, na „spodbujajočo socialno državo“, 
ki vlaga v ljudi in zagotavlja sredstva in 
spodbude za državljane, da sodelujejo, ter 
obenem zagotavlja spoštovanje 
posameznika, varnost med prehodnimi 
obdobji, varnost dohodka in zaščito pred 
socialnimi tveganji, vključno z dostojnim 
dohodkom za tiste, ki ne morejo biti 
udeleženi na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 62
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da je treba zaradi krize 
posodobiti evropski socialni model, 
preoblikovati nacionalne socialne politike 
in preiti z „dejavne socialne države“, ki se 
zgolj odziva na škodo zaradi propada 
trgov, na „spodbujajočo socialno državo“, 
ki vlaga v ljudi in zagotavlja sredstva in 
spodbude za državljane;

4. opozarja, da se je zaradi krize pokazala 
potreba po zavarovanju načel evropskega 
socialnega modela ter da je zaradi krize 
treba preoblikovati nacionalne socialne 
politike in preiti z „dejavne socialne 
države“, ki se zgolj odziva na škodo zaradi 
propada trgov, na „spodbujajočo socialno 
državo“, ki vlaga v ljudi in zagotavlja 
sredstva in spodbude za državljane, in sicer 
ne le z namenom boja proti socialnim 
izkrivljanjem, temveč tudi za njihovo 
preprečevanje;

Or. el

Predlog spremembe 63
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da je treba zaradi krize 
posodobiti evropski socialni model, 
preoblikovati nacionalne socialne politike 
in preiti z „dejavne socialne države“, ki se 
zgolj odziva na škodo zaradi propada trgov, 
na „spodbujajočo socialno državo“, ki 
vlaga v ljudi in zagotavlja sredstva in 
spodbude za državljane;

4. opozarja, da je treba zaradi krize 
posodobiti evropski socialni model, 
preoblikovati nacionalne socialne politike 
in preiti z „dejavne socialne države“, ki se 
v glavnem odziva na škodo zaradi propada 
trgov in temelji na prerazporeditvi javnih 
virov, na „spodbujajočo socialno državo“, 
ki vlaga v ljudi in zagotavlja sredstva in 
spodbude za državljane, ki bodo tem 
pomagale pri prilagajanju na 
spreminjajoče se gospodarske in socialne 
pogoje;

Or. en

Predlog spremembe 64
Riikka Manner, Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da je treba zaradi krize 
posodobiti evropski socialni model, 
preoblikovati nacionalne socialne politike 
in preiti z „dejavne socialne države“, ki se 
zgolj odziva na škodo zaradi propada 
trgov, na „spodbujajočo socialno državo“, 
ki vlaga v ljudi in zagotavlja sredstva in 
spodbude za državljane;

4. opozarja, da je kriza še povečala potrebo 
po vlaganju v socialna podjetja in 
podpiranju socialnega podjetništva, 
preoblikovanju nacionalne socialne 
politike in prehodu z „dejavne socialne 
države“, ki se zgolj odziva na škodo zaradi 
propada trgov, na „spodbujajočo socialno 
državo“, ki vlaga v ljudi in zagotavlja 
sredstva in spodbude za državljane;

Or. en

Predlog spremembe 65
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da je treba zaradi krize 
posodobiti evropski socialni model, 
preoblikovati nacionalne socialne politike
in preiti z „dejavne socialne države“, ki se 
zgolj odziva na škodo zaradi propada 
trgov, na „spodbujajočo socialno državo“, 
ki vlaga v ljudi in zagotavlja sredstva in 
spodbude za državljane;

4. opozarja, da terja kriza posodobitev 
evropskega socialnega modela, uvedbo 
prave socialne politike, kar vključuje 
preoblikovanje nacionalnih socialnih 
politik, in prehod z „dejavne socialne 
države“, ki se zgolj odziva na škodo zaradi 
propada trgov, na „spodbujajočo socialno 
državo“, ki vlaga v ljudi in zagotavlja 
sredstva in spodbude za državljane;

Or. fr

Predlog spremembe 66
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 a. je prepričan, da morajo biti štiri 
prednostne naloge za prihodnje reforme: 
ustvarjanje novih delovnih mest, mladi, 
spretnosti in znanja ter reforme davčnih 
sistemov in sistemov socialnih prejemkov;

Or. en

Predlog spremembe 67
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Spodbujajoča socialna država Vključujoča socialna država

Or. en
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Predlog spremembe 68
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

a) pomoč brezposelnim pri ponovnem 
zaposlovanju,

a) pomoč brezposelnim pri ponovnem 
zaposlovanju, pri čemer pa morajo države 
članice pri zagotavljanju rešitev po meri 
in če predlagajo obvezne programe javnih 
del, zagotoviti, da imajo delavci potrebna 
znanja in veščine ter opravljena potrebna 
usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 69
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

a) pomoč brezposelnim pri ponovnem 
zaposlovanju,

a) pomoč brezposelnim ali osebam na 
čakanju pri ponovnem zaposlovanju ter 
pomoč ljudem, ki pridejo na trg dela, pri 
iskanju zaposlitve in ustvarjanje pogojev 
za njihov lažji prehod z izobraževanja in 
usposabljanja v poklicno življenje,

Or. fi

Predlog spremembe 70
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka a
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Predlog resolucije Predlog spremembe

a) pomoč brezposelnim pri ponovnem 
zaposlovanju,

a) ustvarjanje inovativnega in 
dinamičnega okolja za brezposelne za 
njihovo ponovno zaposlovanje,

Or. en

Predlog spremembe 71
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka a a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

a a) boj proti brezposelnosti mladih;

Or. en

Predlog spremembe 72
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka a a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

a a) naložbe v sistem socialne varnosti, ki 
zagotavlja dostojne prihodke ljudem v 
stiski,

Or. en

Predlog spremembe 73
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka b
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Predlog resolucije Predlog spremembe

b) ustvarjanje trajnostnih in kakovostnih 
delovnih mest, izboljšanje produktivnosti 
dela in njegove razporeditve,

b) okrepitev gospodarske rasti in
konkurenčnosti, ki bosta lahko spodbudili 
odpiranje novih delovnih mest in
izboljšanje porazdelitve produktivnosti 
dela,

Or. en

Predlog spremembe 74
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

b) ustvarjanje trajnostnih in kakovostnih 
delovnih mest, izboljšanje produktivnosti 
dela in njegove razporeditve,

b) podpiranje zlasti malih in srednjih 
podjetij pri ustvarjanju trajnostnih in 
kakovostnih delovnih mest, izboljšanje 
produktivnosti dela in njegove 
razporeditve,

Or. fi

Predlog spremembe 75
Riikka Manner, Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

b) ustvarjanje trajnostnih in kakovostnih 
delovnih mest, izboljšanje produktivnosti 
dela in njegove razporeditve,

b) naložbe v trajnostna in kakovostna 
delovna mesta, zlasti v malih in srednjih 
podjetjih, izboljšanje produktivnosti dela in 
njegove razporeditve,

Or. en
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Predlog spremembe 76
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
Mikael Gustafsson
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

b) ustvarjanje trajnostnih in kakovostnih 
delovnih mest, izboljšanje produktivnosti 
dela in njegove razporeditve,

b) ustvarjanje trajnostnih in kakovostnih 
delovnih mest, enako dostopnih ženskam 
in moškim, izboljšanje produktivnosti dela 
in njegove razporeditve,

Or. en

Predlog spremembe 77
Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

b) ustvarjanje trajnostnih in kakovostnih 
delovnih mest, izboljšanje produktivnosti 
dela in njegove razporeditve,

b) ustvarjanje trajnostnih, novih in 
kakovostnih delovnih mest, izboljšanje 
produktivnosti dela in njegove 
razporeditve,

Or. de

Predlog spremembe 78
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

b) ustvarjanje trajnostnih in kakovostnih 
delovnih mest, izboljšanje produktivnosti 
dela in njegove razporeditve,

b) ustvarjanje trajnostnih in visoko
kakovostnih delovnih mest, izboljšanje 
produktivnosti dela in njegove 
razporeditve,
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Or. en

Predlog spremembe 79
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka b a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ba) povečanje zadovoljstva na delovnem 
mestu in zmanjšanje vzrokov za odhod iz 
poklicnega življenja, kot so npr. nezgode 
pri delu, trpinčenje na delovnem mestu in 
druge neugodne delovne razmere, 

Or. fi

Predlog spremembe 80
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

c) naložbe v izobraževanje in 
usposabljanje,

c) naložbe v izobraževanje in usposabljanje 
s posebnim poudarkom na izobraževanju 
v zgodnjem otroštvu in zagotavljanju 
splošne dostopnosti visokošolskega 
izobraževanja,

Or. en

Predlog spremembe 81
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka c
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Predlog resolucije Predlog spremembe

c) naložbe v izobraževanje in 
usposabljanje;

c) naložbe v usklajevanje izobraževanja in 
usposabljanja; zlasti s spodbujanjem 
sodelovanja med poklicnimi področji in 
šolami, da se zagotovi boljše usmerjanje 
pri vpisovanju na šole;

Or. fr

Predlog spremembe 82
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

c) naložbe v izobraževanje in 
usposabljanje,

c) naložbe v izobraževanje in 
usposabljanje, zlasti v usposabljanje na 
delovnem mestu in poklicno 
usposabljanje,

Or. fi

Predlog spremembe 83
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

c) naložbe v izobraževanje in 
usposabljanje,

c) naložbe v izobraževanje in usposabljanje 
za vse starostne skupine v celotnem 
življenjskem obdobju,

Or. de

Predlog spremembe 84
Milan Cabrnoch
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Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

c) naložbe v izobraževanje in
usposabljanje,

c) naložbe v izobraževanje, usposabljanje 
in vajeništvo,

Or. en

Predlog spremembe 85
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka c a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ca) naložbe v inovacije, s čimer se 
spodbuja izdelava oziroma opravljanje 
inovativnih izdelkov in storitev, predvsem 
v zvezi s podnebnimi spremembami, 
energetsko učinkovitostjo, zdravjem in 
staranjem prebivalstva;

Or. fr

Predlog spremembe 86
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
Mikael Gustafsson
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka c a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

c a) odprava vzrokov za spolno 
segregacijo na trgu dela;

Or. en
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Predlog spremembe 87
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

d) večje ravnotežje med prožnostjo in 
varnostjo ter bolj usklajeno družinsko in 
poklicno življenje,

d) ustvarjanje ravnotežja med prožnostjo 
in varnostjo ter pomoč pri usklajevanju
družinskega in poklicnega življenja,

Or. en

Predlog spremembe 88
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

d) večje ravnotežje med prožnostjo in 
varnostjo ter bolj usklajeno družinsko in 
poklicno življenje,

d) večje ravnotežje med prožnostjo in 
varnostjo delovnih razmerij za boljšo 
kvaliteto zaposlovanja ter bolj usklajeno 
družinsko in poklicno življenje,

Or. fi

Predlog spremembe 89
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

e) reformiranje pokojninskih sistemov ter 
oblikovanje pogojev za podaljšanje 
delovne dobe,

e) reformiranje pokojninskih sistemov,

Or. de
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Predlog spremembe 90
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

e) reformiranje pokojninskih sistemov ter 
oblikovanje pogojev za podaljšanje 
delovne dobe,

e) reformiranje pokojninskih sistemov ter 
oblikovanje pogojev za zmanjšanje stopnje 
ekonomske odvisnosti,

Or. en

Predlog spremembe 91
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

e) reformiranje pokojninskih sistemov ter 
oblikovanje pogojev za podaljšanje 
delovne dobe,

e) reformiranje pokojninskih sistemov ter 
ustvarjanje dobrih pogojev za dolgoročno 
ustrezne in vzdržne pokojnine s 
povečanjem zaposlenosti v vseh starostnih 
skupinah;

Or. de

Predlog spremembe 92
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

e) reformiranje pokojninskih sistemov ter 
oblikovanje pogojev za podaljšanje
delovne dobe,

e) reformiranje pokojninskih sistemov ter 
oblikovanje delovnih pogojev, ki 
posamezniku omogočajo izbiro glede 
podaljšanja delovne dobe,
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Or. en

Predlog spremembe 93
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

e) reformiranje pokojninskih sistemov ter
oblikovanje pogojev za podaljšanje
delovne dobe,

e) reformiranje pokojninskih sistemov in
omogočanje daljše delovne dobe s 
pomočjo večje varnosti pri delu, različnih 
spodbud in fleksibilnih modelov ter 
zagotavljanje, da lahko tudi ljudje v 
upokojitveni starosti svojim zmožnostim 
primerno sodelujejo v poklicnem življenju,

Or. fi

Predlog spremembe 94
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

e) reformiranje pokojninskih sistemov ter
oblikovanje pogojev za podaljšanje 
delovne dobe,

e) reformiranje pokojninskih sistemov z 
ozirom na njihovo stabilnost, zanesljivost 
in vzdržnost ter uvedba sprememb po 
ustreznem socialnem dialogu ter 
zagotovitvi zadostnih informacij in časa 
državljanom, da lahko sprejmejo 
preudarne in premišljene odločitve; prav 
tako oblikovanje pogojev za podaljšanje 
delovne dobe,

Or. en
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Predlog spremembe 95
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

e) reformiranje pokojninskih sistemov ter 
oblikovanje pogojev za podaljšanje 
delovne dobe,

e) reformiranje pokojninskih sistemov
tako, da se zagotovita tako vzdržnost 
sistemov socialne varnosti kot zadostna 
ponudba socialnih storitev,

Or. el

Predlog spremembe 96
Riikka Manner, Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

e) reformiranje pokojninskih sistemov ter 
oblikovanje pogojev za podaljšanje 
delovne dobe,

e) prilagoditev pokojninskih sistemov 
spreminjajočim se gospodarskim in 
demografskim okoliščinam ter oblikovanje 
pogojev za podaljšanje delovne dobe,

Or. en

Predlog spremembe 97
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

f) boj proti revščini in socialni 
izključenosti.

f) boj proti revščini ter socialni in 
zdravstveni izključenosti.

Or. fr
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Predlog spremembe 98
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

f) boj proti revščini in socialni 
izključenosti.

f) boj proti revščini in socialni 
izključenosti, s poudarkom zlasti na 
preventivnem in ciljnem delu.

Or. fi

Predlog spremembe 99
Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5 a. omogočanje trajne vključitve mladih v 
poklicno življenje, vključno z mladimi, ki 
nimajo niti zaposlitve niti niso končali 
šole ali se izučili za poklic;

Or. de

Predlog spremembe 100
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za razvoj okolja, ki bo 
naklonjeno zaposlovanju, s politikami v 
podporo trgu dela, kot so bolj učinkoviti in 
ciljno usmerjeni sistemi nadomestil za 
brezposelnost in socialne podpore, 

6. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za spodbujanje 
odpiranja delovnih mest s politikami v 
podporo MSP in trgu dela, med drugim s 
povezovanjem sistemov nadomestil za 
brezposelnost in socialne podpore z ukrepi 
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povezani z ukrepi zaposlovanja, uvedejo 
specializirano usposabljanje in ponovno 
usposabljanje v podporo zaposljivosti 
dolgotrajno brezposelnih ter spodbudijo 
dokvalificiranje in usposabljanje na 
delovnem mestu, s posebnim poudarkom 
na brezposelnih mladih in nekvalificiranih 
delavcih;

aktivne politike zaposlovanja, uvedejo 
specializirano vseživljenjsko usposabljanje 
in preusposabljanje, prilagojeno zahtevam 
sektorjev, v katerih primanjkuje delovne 
sile, da bi tako podprle zaposljivost 
dolgotrajno brezposelnih, izboljšale 
usklajenost kvalifikacij z zahtevami 
lokalnega ali regionalnega trga dela ter 
spodbudile vajeništvo in plačano
usposabljanje na delovnem mestu, s 
posebnim poudarkom na brezposelnih 
mladih in nekvalificiranih delavcih;

Or. fr

Predlog spremembe 101
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za razvoj okolja, ki bo 
naklonjeno zaposlovanju, s politikami v 
podporo trgu dela, kot so bolj učinkoviti in 
ciljno usmerjeni sistemi nadomestil za 
brezposelnost in socialne podpore, 
povezani z ukrepi zaposlovanja, uvedejo 
specializirano usposabljanje in ponovno 
usposabljanje v podporo zaposljivosti 
dolgotrajno brezposelnih ter spodbudijo 
dokvalificiranje in usposabljanje na 
delovnem mestu, s posebnim poudarkom 
na brezposelnih mladih in nekvalificiranih 
delavcih;

6. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za razvoj okolja, ki bo 
naklonjeno zaposlovanju, s politikami v 
podporo trgu dela, uvedejo specializirano 
usposabljanje in preusposabljanje v 
podporo zaposljivosti dolgotrajno 
brezposelnih ter spodbudijo 
dokvalificiranje in usposabljanje na 
delovnem mestu, s posebnim poudarkom 
na brezposelnih mladih in nekvalificiranih 
delavcih;

Or. en

Predlog spremembe 102
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za razvoj okolja, ki bo 
naklonjeno zaposlovanju, s politikami v 
podporo trgu dela, kot so bolj učinkoviti in 
ciljno usmerjeni sistemi nadomestil za 
brezposelnost in socialne podpore, 
povezani z ukrepi zaposlovanja, uvedejo 
specializirano usposabljanje in ponovno 
usposabljanje v podporo zaposljivosti 
dolgotrajno brezposelnih ter spodbudijo 
dokvalificiranje in usposabljanje na 
delovnem mestu, s posebnim poudarkom 
na brezposelnih mladih in nekvalificiranih 
delavcih;

6. poziva države članice in Komisijo, naj 
uvedejo politike v podporo trgu dela, kot 
so bolj učinkoviti in ciljno usmerjeni 
sistemi nadomestil za brezposelnost in 
socialne podpore, povezani z ukrepi 
zaposlovanja, uvedejo specializirano 
usposabljanje in preusposabljanje v 
podporo zaposljivosti dolgotrajno 
brezposelnih, spodbudijo dokvalificiranje 
in usposabljanje na delovnem mestu, s 
posebnim poudarkom na brezposelnih 
mladih in nekvalificiranih delavcih, ter 
zagotovijo, da se delavci, zaposleni za poln 
delovni čas, lahko preživijo s svojim 
delom;

Or. en

Predlog spremembe 103
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za razvoj okolja, ki bo 
naklonjeno zaposlovanju, s politikami v 
podporo trgu dela, kot so bolj učinkoviti in 
ciljno usmerjeni sistemi nadomestil za 
brezposelnost in socialne podpore, 
povezani z ukrepi zaposlovanja, uvedejo 
specializirano usposabljanje in ponovno 
usposabljanje v podporo zaposljivosti 
dolgotrajno brezposelnih ter spodbudijo 
dokvalificiranje in usposabljanje na 
delovnem mestu, s posebnim poudarkom 
na brezposelnih mladih in
nekvalificiranih delavcih;

6. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za razvoj okolja, ki bo 
naklonjeno zaposlovanju, s politikami v 
podporo trgu dela, kot so bolj učinkoviti in 
ciljno usmerjeni sistemi nadomestil za 
brezposelnost in socialne podpore, 
povezani z ukrepi zaposlovanja, uvedejo 
specializirano usposabljanje in 
preusposabljanje v podporo zaposljivosti 
dolgotrajno brezposelnih ter spodbudijo 
vseživljenjsko dokvalificiranje in 
usposabljanje na delovnem mestu za ljudi v 
vseh življenjskih obdobjih in poklicih;
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Or. de

Predlog spremembe 104
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za razvoj okolja, ki bo 
naklonjeno zaposlovanju, s politikami v 
podporo trgu dela, kot so bolj učinkoviti in 
ciljno usmerjeni sistemi nadomestil za 
brezposelnost in socialne podpore, 
povezani z ukrepi zaposlovanja, uvedejo 
specializirano usposabljanje in ponovno 
usposabljanje v podporo zaposljivosti 
dolgotrajno brezposelnih ter spodbudijo 
dokvalificiranje in usposabljanje na 
delovnem mestu, s posebnim poudarkom 
na brezposelnih mladih in nekvalificiranih 
delavcih;

6. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za razvoj okolja, ki bo 
naklonjeno zaposlovanju, s politikami v 
podporo trgu dela, kot so bolj učinkoviti in 
ciljno usmerjeni sistemi nadomestil za 
brezposelnost in socialne podpore, 
povezani z ukrepi zaposlovanja, uvedejo 
specializirano usposabljanje in 
preusposabljanje v podporo zaposljivosti 
dolgotrajno brezposelnih ter spodbudijo 
dokvalificiranje, projekte delavnic, 
poklicno usposabljanje in usposabljanje na 
delovnem mestu, s posebnim poudarkom 
na brezposelnih mladih in nekvalificiranih 
delavcih;

Or. fi

Predlog spremembe 105
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za razvoj okolja, ki bo 
naklonjeno zaposlovanju, s politikami v 
podporo trgu dela, kot so bolj učinkoviti in 
ciljno usmerjeni sistemi nadomestil za 
brezposelnost in socialne podpore, 
povezani z ukrepi zaposlovanja, uvedejo 

6. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za razvoj okolja, ki bo 
naklonjeno zaposlovanju, s politikami v 
podporo trgu dela, kot so bolj učinkoviti in 
ciljno usmerjeni sistemi nadomestil za 
brezposelnost in socialne podpore, 
povezani v prvi vrsti z ukrepi zaposlovanja, 
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specializirano usposabljanje in ponovno 
usposabljanje v podporo zaposljivosti 
dolgotrajno brezposelnih ter spodbudijo 
dokvalificiranje in usposabljanje na 
delovnem mestu, s posebnim poudarkom 
na brezposelnih mladih in nekvalificiranih 
delavcih;

uvedejo specializirano usposabljanje in 
preusposabljanje v podporo zaposljivosti 
dolgotrajno brezposelnih ter spodbudijo 
dokvalificiranje in usposabljanje na 
delovnem mestu, s posebnim poudarkom 
na brezposelnih mladih in nekvalificiranih 
delavcih;

Or. en

Predlog spremembe 106
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. spodbuja države članice k naložbam v 
podporo mladim in za izboljšanje 
njihovega dostopa do trga dela s programi 
usposabljanja in pripravništva mladih, 
spodbujanjem podjetništva in ustvarjanjem 
spodbud za najemanje diplomirancev, z 
zagotavljanjem lažjega prehoda od 
izobraževanja na delo ter spodbujanjem 
evropske in regionalne mobilnosti;

7. spodbuja države članice k razvoju 
partnerstev med šolami, ustanovami za 
usposabljanje in lokalnimi ali 
regionalnimi podjetji za boljše usmerjanje 
mladih in s tem izboljšanje njihovega 
dostopa do trga dela s programi 
usposabljanja in plačanega pripravništva 
mladih, spodbujanjem podjetništva in 
ustvarjanjem spodbud za mentorstva s 
strani starejših delavcev, v okviru katerih 
bi se mladi v podjetju zaposlili in 
usposobili, da bi si tako zagotovili lažji 
prehod od izobraževanja na delo, ter s 
spodbujanjem evropske in regionalne 
mobilnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 107
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. spodbuja države članice k naložbam v 
podporo mladim in za izboljšanje 
njihovega dostopa do trga dela s programi 
usposabljanja in pripravništva mladih, 
spodbujanjem podjetništva in ustvarjanjem 
spodbud za najemanje diplomirancev, z 
zagotavljanjem lažjega prehoda od 
izobraževanja na delo ter spodbujanjem 
evropske in regionalne mobilnosti;

7. vztraja, da mora biti brezposelnost 
mladih osrednja tema pakta za socialne 
naložbe; spodbuja države članice k 
oblikovanju ambicioznih strategij, da se 
izognejo izgubi generacije, z intenzivnim 
vlaganjem v mlade in v izboljšanje 
njihovega dostopa do trga dela z visoko 
kakovostnimi programi usposabljanja in 
pripravništva mladih, spodbujanjem 
podjetništva in ustvarjanjem spodbud za 
najemanje diplomirancev, z zagotavljanjem 
lažjega prehoda od izobraževanja na delo 
ter spodbujanjem evropske in regionalne 
mobilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 108
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. spodbuja države članice k naložbam v 
podporo mladim in za izboljšanje 
njihovega dostopa do trga dela s programi 
usposabljanja in pripravništva mladih, 
spodbujanjem podjetništva in ustvarjanjem 
spodbud za najemanje diplomirancev, z 
zagotavljanjem lažjega prehoda od 
izobraževanja na delo ter spodbujanjem 
evropske in regionalne mobilnosti;

7. spodbuja države članice k naložbam v 
podporo mladim in za izboljšanje 
njihovega dostopa do trga dela s programi 
usposabljanja in pripravništva mladih, 
spodbujanjem podjetništva in ustvarjanjem 
spodbud za najemanje diplomirancev, z 
zagotavljanjem lažjega prehoda od 
izobraževanja na delo ter spodbujanjem 
evropske in regionalne mobilnosti;
priporoča državam članicam, naj v 
nacionalne načrte za ukrepanje kot temelj 
politik za boj proti brezposelnosti mladih 
vključijo evropsko jamstvo za mlade;

Or. el
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Predlog spremembe 109
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. spodbuja države članice k naložbam v 
podporo mladim in za izboljšanje
njihovega dostopa do trga dela s programi 
usposabljanja in pripravništva mladih, 
spodbujanjem podjetništva in ustvarjanjem 
spodbud za najemanje diplomirancev, z 
zagotavljanjem lažjega prehoda od 
izobraževanja na delo ter spodbujanjem 
evropske in regionalne mobilnosti;

7. spodbuja države članice k naložbam v 
mlade in izboljšanju njihovega dostopa do 
trga dela s programi poklicnega
usposabljanja v sodelovanju z zasebnimi 
podjetji (dualni izobraževalni sistemi), s 
ponujanjem programov pripravništva 
mladih, spodbujanjem podjetništva in 
ustvarjanjem spodbud za najemanje 
diplomirancev, z zagotavljanjem lažjega 
prehoda od izobraževanja na delo ter 
spodbujanjem evropske in regionalne 
mobilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 110
Riikka Manner, Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. spodbuja države članice k naložbam v 
podporo mladim in za izboljšanje 
njihovega dostopa do trga dela s programi 
usposabljanja in pripravništva mladih, 
spodbujanjem podjetništva in ustvarjanjem 
spodbud za najemanje diplomirancev, z 
zagotavljanjem lažjega prehoda od 
izobraževanja na delo ter spodbujanjem 
evropske in regionalne mobilnosti;

7. spodbuja države članice k naložbam v 
podporo mladim in za izboljšanje 
njihovega dostopa do trga dela s programi 
usposabljanja in pripravništva mladih, 
spodbujanjem podjetništva in 
zaposlitvenega jamstva za mlade, z
ustvarjanjem spodbud za najemanje 
diplomirancev, z zagotavljanjem lažjega 
prehoda od izobraževanja na delo,
spodbujanjem evropske in regionalne 
mobilnosti ter poudarjanjem pomena 
poklicnega usposabljanja in 
izobraževanja;

Or. en
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Predlog spremembe 111
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. spodbuja države članice k naložbam v 
podporo mladim in za izboljšanje 
njihovega dostopa do trga dela s programi 
usposabljanja in pripravništva mladih, 
spodbujanjem podjetništva in 
ustvarjanjem spodbud za najemanje 
diplomirancev, z zagotavljanjem lažjega 
prehoda od izobraževanja na delo ter 
spodbujanjem evropske in regionalne 
mobilnosti;

7. spodbuja države članice k naložbam v 
podporo mladim in za izboljšanje 
njihovega dostopa do trga dela, k 
oblikovanju izobraževalnega in 
zaposlitvenega jamstva za mlade v celotni 
Evropi, k spodbujanju podjetništva in 
ustvarjanju spodbud za najemanje 
diplomirancev ter k zagotavljanju lažjega 
prehoda od izobraževanja na delo;

Or. de

Predlog spremembe 112
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
Mikael Gustafsson
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. spodbuja države članice k naložbam v 
podporo mladim in za izboljšanje 
njihovega dostopa do trga dela s programi 
usposabljanja in pripravništva mladih, 
spodbujanjem podjetništva in ustvarjanjem 
spodbud za najemanje diplomirancev, z 
zagotavljanjem lažjega prehoda od 
izobraževanja na delo ter spodbujanjem 
evropske in regionalne mobilnosti;

7. spodbuja države članice k naložbam v 
podporo mladim in za izboljšanje 
njihovega dostopa do trga dela, v enaki 
meri za mlade ženske in moške, s 
programi usposabljanja in pripravništva 
mladih, spodbujanjem podjetništva in 
ustvarjanjem spodbud za najemanje 
diplomirancev, z zagotavljanjem lažjega 
prehoda od izobraževanja na delo ter 
spodbujanjem evropske in regionalne 
mobilnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 113
Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. spodbuja države članice k naložbam v 
podporo mladim in za izboljšanje 
njihovega dostopa do trga dela s programi 
usposabljanja in pripravništva mladih, 
spodbujanjem podjetništva in ustvarjanjem 
spodbud za najemanje diplomirancev, z 
zagotavljanjem lažjega prehoda od 
izobraževanja na delo ter spodbujanjem 
evropske in regionalne mobilnosti;

7. spodbuja države članice k naložbam v 
podporo mladim in za izboljšanje 
njihovega dostopa do trga dela s programi 
usposabljanja in pripravništva mladih, 
spodbujanjem podjetništva in ustvarjanjem 
spodbud za najemanje diplomirancev in 
nekvalificiranih mladih, z zagotavljanjem 
lažjega prehoda od izobraževanja na delo 
ter spodbujanjem evropske in regionalne 
mobilnosti;

Or. de

Predlog spremembe 114
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. spodbuja države članice k naložbam v 
podporo mladim in za izboljšanje 
njihovega dostopa do trga dela s programi 
usposabljanja in pripravništva mladih, 
spodbujanjem podjetništva in ustvarjanjem 
spodbud za najemanje diplomirancev, z 
zagotavljanjem lažjega prehoda od 
izobraževanja na delo ter spodbujanjem 
evropske in regionalne mobilnosti;

7. spodbuja države članice k naložbam v 
podporo mladim in za izboljšanje 
njihovega dostopa do trga dela s programi 
usposabljanja in pripravništva mladih, 
spodbujanjem podjetništva in ustvarjanjem 
spodbud za delodajalce za najemanje 
diplomirancev, z zagotavljanjem lažjega 
prehoda od izobraževanja na delo ter 
spodbujanjem evropske in regionalne 
mobilnosti;

Or. fi
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Predlog spremembe 115
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7 a. pozdravlja pobudo Komisije za 
spodbujanje jamstva za mlade, ki 
zagotavlja, da se mladim najpozneje po 
štirih mesecih brezposelnosti ponudi 
dostojno delovno mesto, izobraževanje ali 
(pre-)usposabljanje; poziva vse države 
članice, naj čim prej začnejo izvajati tako 
jamstvo za mlade;

Or. en

Predlog spremembe 116
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7 a. poudarja tudi osebno odgovornost in 
da morajo tudi posamezniki razmišljati o 
tem, kaj lahko storijo, da bodo v tekmi 
talentov na strani zmagovalcev;

Or. en

Predlog spremembe 117
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo vse možne ukrepe za izboljšanje 

8. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo vse možne ukrepe za izboljšanje 
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šolskega sistema na vseh stopnjah z: 
močnejšim poudarkom na strategiji razvoja 
v zgodnjem otroštvu, preprečevanjem 
osipa, izboljšanjem srednjega šolstva ter 
uvedbo usmerjanja in svetovanja, 
izboljšanjem pogojev za uspešen prehod 
dijakov v terciarno izobraževanje ali 
neposredni vstop na trg dela, razvojem 
instrumentov za boljše predvidevanje 
prihodnjih potreb po znanju in krepitev 
sodelovanja med izobraževalnimi 
ustanovami, podjetji in zavodi za 
zaposlovanje, širšim priznavanjem 
poklicnih kvalifikacij in razvojem 
nacionalnih ogrodij kvalifikacij;

šolskega sistema na vseh stopnjah z: 
močnejšim poudarkom na strategiji razvoja 
v zgodnjem otroštvu, preprečevanjem 
osipa, izboljšanjem srednjega šolstva ter 
uvedbo usmerjanja in svetovanja, 
izboljšanjem pogojev za uspešen prehod 
dijakov v terciarno izobraževanje ali 
neposredni vstop na trg dela, razvojem 
instrumentov za boljše predvidevanje 
prihodnjih potreb po znanju (na primer na 
področju nege in zdravstva ter okolja) in 
krepitev sodelovanja med izobraževalnimi 
ustanovami, podjetji in zavodi za 
zaposlovanje, omogočanjem prihodnjega 
praktičnega poklicnega usposabljanja, ki 
temelji na dualnem izobraževalnem 
sistemu v Avstriji, Nemčiji in na 
Danskem, širšim priznavanjem poklicnih 
kvalifikacij in razvojem nacionalnih 
ogrodij kvalifikacij;

Or. de

Predlog spremembe 118
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo vse možne ukrepe za izboljšanje 
šolskega sistema na vseh stopnjah z: 
močnejšim poudarkom na strategiji razvoja 
v zgodnjem otroštvu, preprečevanjem
osipa, izboljšanjem srednjega šolstva ter 
uvedbo usmerjanja in svetovanja, 
izboljšanjem pogojev za uspešen prehod 
dijakov v terciarno izobraževanje ali 
neposredni vstop na trg dela, razvojem 
instrumentov za boljše predvidevanje 
prihodnjih potreb po znanju in krepitev 
sodelovanja med izobraževalnimi 
ustanovami, podjetji in zavodi za 
zaposlovanje, širšim priznavanjem 

8. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo vse možne ukrepe za izboljšanje 
šolskega sistema na vseh stopnjah z: 
močnejšim poudarkom na strategiji razvoja 
v zgodnjem otroštvu, ustvarjanjem 
vključujočega šolskega ozračja, ki 
preprečuje osip, izboljšanjem srednjega 
šolstva ter uvedbo usmerjanja in 
svetovanja, izboljšanjem pogojev za 
uspešen prehod dijakov v terciarno 
izobraževanje ali neposredni vstop na trg 
dela, razvojem instrumentov za boljše 
predvidevanje prihodnjih potreb po znanju 
in krepitev sodelovanja med 
izobraževalnimi ustanovami, podjetji in 
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poklicnih kvalifikacij in razvojem 
nacionalnih ogrodij kvalifikacij;

zavodi za zaposlovanje, širšim 
priznavanjem poklicnih kvalifikacij in 
razvojem nacionalnih ogrodij kvalifikacij;

Or. en

Predlog spremembe 119
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo vse možne ukrepe za izboljšanje 
šolskega sistema na vseh stopnjah z:
močnejšim poudarkom na strategiji razvoja 
v zgodnjem otroštvu, preprečevanjem 
osipa, izboljšanjem srednjega šolstva ter 
uvedbo usmerjanja in svetovanja, 
izboljšanjem pogojev za uspešen prehod 
dijakov v terciarno izobraževanje ali 
neposredni vstop na trg dela, razvojem 
instrumentov za boljše predvidevanje 
prihodnjih potreb po znanju in krepitev 
sodelovanja med izobraževalnimi 
ustanovami, podjetji in zavodi za 
zaposlovanje, širšim priznavanjem 
poklicnih kvalifikacij in razvojem 
nacionalnih ogrodij kvalifikacij;

8. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo vse možne ukrepe za izboljšanje 
šolskega sistema na vseh stopnjah z 
močnejšim poudarkom na strategiji razvoja 
v zgodnjem otroštvu, s preprečevanjem 
osipa, z izboljšanjem srednjega šolstva ter 
uvedbo usmerjanja in svetovanja, 
izboljšanjem pogojev za prehod mladih v 
terciarno izobraževanje ali neposredni 
vstop na trg dela, z razvojem instrumentov 
za boljše predvidevanje prihodnjih potreb 
po znanju in krepitev sodelovanja med 
izobraževalnimi ustanovami, podjetji in 
zavodi za zaposlovanje, s širšim 
priznavanjem poklicnih kvalifikacij in z
razvojem nacionalnih ogrodij kvalifikacij;

Or. en

Predlog spremembe 120
Riikka Manner, Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zagotovi celovito 
izvajanje načel prožne varnosti in 

9. poziva Komisijo, naj zagotovi celovito 
izvajanje načel prožne varnosti in 
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obravnava delitev trga dela, tako da 
poskrbi za ustrezno socialno podporo 
ljudem v prehodnem obdobju, zaposlenim 
za določen čas in zaposlenim s skrajšanim 
delovnim časom ter za možnosti 
usposabljanja, razvoja poklicne poti in 
zaposlitve s polnim delovnim časom;
spodbuja države članice k naložbam v 
storitve – kot sta otroško varstvo in 
celodnevni pouk – ki spodbujajo enakost 
med spoloma, prispevajo k bolj 
uravnoteženemu poklicnemu in 
zasebnemu življenju ter neaktivne in 
osamljene starše spodbujajo k delu;

obravnava delitev trga dela, tako da 
poskrbi za ustrezno socialno podporo 
ljudem v prehodnem obdobju, zaposlenim 
za določen čas in zaposlenim s skrajšanim 
delovnim časom ter za možnosti 
usposabljanja, razvoja poklicne poti in 
zaposlitve s polnim delovnim časom;

Or. en

Predlog spremembe 121
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zagotovi celovito 
izvajanje načel prožne varnosti in
obravnava delitev trga dela, tako da
poskrbi za ustrezno socialno podporo 
ljudem v prehodnem obdobju, zaposlenim 
za določen čas in zaposlenim s skrajšanim 
delovnim časom ter za možnosti 
usposabljanja, razvoja poklicne poti in 
zaposlitve s polnim delovnim časom; 
spodbuja države članice k naložbam v 
storitve – kot sta otroško varstvo in 
celodnevni pouk – ki spodbujajo enakost 
med spoloma, prispevajo k bolj 
uravnoteženemu poklicnemu in zasebnemu 
življenju ter neaktivne in osamljene starše 
spodbujajo k delu;

9. poziva Komisijo, naj obravnava delitev 
trga dela in poskrbi za ustrezno socialno 
podporo ljudem v prehodnem obdobju, 
zaposlenim za določen čas in zaposlenim s 
skrajšanim delovnim časom ter za 
možnosti usposabljanja, razvoja poklicne 
poti in zaposlitve s polnim delovnim 
časom; spodbuja države članice k 
naložbam v storitve – kot sta otroško 
varstvo in celodnevni pouk –, ki 
spodbujajo enakost med spoloma, 
prispevajo k bolj uravnoteženemu 
poklicnemu in zasebnemu življenju ter 
neaktivne starše in starše samohranilce
spodbujajo k delu;

Or. de
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Predlog spremembe 122
Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zagotovi celovito 
izvajanje načel prožne varnosti in
obravnava delitev trga dela, tako da 
poskrbi za ustrezno socialno podporo 
ljudem v prehodnem obdobju, zaposlenim 
za določen čas in zaposlenim s skrajšanim 
delovnim časom ter za možnosti 
usposabljanja, razvoja poklicne poti in 
zaposlitve s polnim delovnim časom; 
spodbuja države članice k naložbam v 
storitve – kot sta otroško varstvo in 
celodnevni pouk – ki spodbujajo enakost 
med spoloma, prispevajo k bolj 
uravnoteženemu poklicnemu in zasebnemu 
življenju ter neaktivne in osamljene starše 
spodbujajo k delu;

9. poziva Komisijo, naj obravnava delitev 
trga dela, tako da poskrbi za ustrezno 
socialno podporo ljudem v prehodnem 
obdobju, zaposlenim za določen čas in 
zaposlenim s skrajšanim delovnim časom 
ter za možnosti usposabljanja, razvoja 
poklicne poti in zaposlitve s polnim 
delovnim časom; spodbuja države članice k 
naložbam v storitve – kot sta otroško 
varstvo in celodnevni pouk –, ki 
spodbujajo enakost med spoloma, 
prispevajo k bolj uravnoteženemu 
poklicnemu in zasebnemu življenju ter 
neaktivne starše in starše samohranilce
spodbujajo k delu;

Or. de

Predlog spremembe 123
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zagotovi celovito 
izvajanje načel prožne varnosti in 
obravnava delitev trga dela, tako da 
poskrbi za ustrezno socialno podporo 
ljudem v prehodnem obdobju, zaposlenim 
za določen čas in zaposlenim s skrajšanim 
delovnim časom ter za možnosti 
usposabljanja, razvoja poklicne poti in 
zaposlitve s polnim delovnim časom; 
spodbuja države članice k naložbam v 
storitve – kot sta otroško varstvo in 

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo dobro ravnovesje med 
varnostjo in prožnostjo na trgu dela ter
obravnavajo delitev trga dela, tako da 
poskrbijo za ustrezno socialno podporo 
ljudem v prehodnem obdobju, zaposlenim 
za določen čas in zaposlenim s skrajšanim 
delovnim časom ter za možnosti 
usposabljanja, razvoja poklicne poti in 
zaposlitve s polnim delovnim časom; 
spodbuja države članice k naložbam v 
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celodnevni pouk – ki spodbujajo enakost 
med spoloma, prispevajo k bolj 
uravnoteženemu poklicnemu in zasebnemu 
življenju ter neaktivne in osamljene starše 
spodbujajo k delu;

storitve – kot sta otroško varstvo in šole 
med celotnim delovnim časom –, ki 
spodbujajo enakost med spoloma, 
prispevajo k bolj uravnoteženemu 
poklicnemu in zasebnemu življenju ter 
ustvarjajo okvir, ki staršem dopušča vstop 
oziroma ponoven vstop na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 124
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zagotovi celovito 
izvajanje načel prožne varnosti in 
obravnava delitev trga dela, tako da 
poskrbi za ustrezno socialno podporo 
ljudem v prehodnem obdobju, zaposlenim 
za določen čas in zaposlenim s skrajšanim 
delovnim časom ter za možnosti 
usposabljanja, razvoja poklicne poti in 
zaposlitve s polnim delovnim časom; 
spodbuja države članice k naložbam v 
storitve – kot sta otroško varstvo in 
celodnevni pouk – ki spodbujajo enakost 
med spoloma, prispevajo k bolj 
uravnoteženemu poklicnemu in zasebnemu 
življenju ter neaktivne in osamljene starše 
spodbujajo k delu;

9. poziva države članice, naj zagotovijo
celovito izvajanje načel prožne varnosti in 
obravnavajo delitev trga dela, tako da 
poskrbijo za ustrezno socialno podporo 
ljudem v prehodnem obdobju, zaposlenim 
za določen čas in zaposlenim s skrajšanim 
delovnim časom ter za možnosti 
usposabljanja, razvoja poklicne poti in 
zaposlitve s polnim delovnim časom; 
spodbuja države članice k naložbam v 
storitve – kot sta otroško varstvo in 
celodnevni pouk ter domovi upokojencev –
, ki spodbujajo enakost med spoloma, 
prispevajo k bolj uravnoteženemu 
poklicnemu in zasebnemu življenju ter 
blaginji družin in ljudi, ki potrebujejo 
nego, ter neaktivne starše in starše 
samohranilce spodbujajo k delu;

Or. fi

Predlog spremembe 125
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
Mikael Gustafsson
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v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj zagotovi celovito 
izvajanje načel prožne varnosti in 
obravnava delitev trga dela, tako da 
poskrbi za ustrezno socialno podporo 
ljudem v prehodnem obdobju, zaposlenim 
za določen čas in zaposlenim s skrajšanim 
delovnim časom ter za možnosti 
usposabljanja, razvoja poklicne poti in 
zaposlitve s polnim delovnim časom; 
spodbuja države članice k naložbam v 
storitve – kot sta otroško varstvo in 
celodnevni pouk – ki spodbujajo enakost 
med spoloma, prispevajo k bolj 
uravnoteženemu poklicnemu in zasebnemu 
življenju ter neaktivne in osamljene starše 
spodbujajo k delu;

9. poziva Komisijo, naj zagotovi celovito 
izvajanje načel prožne varnosti in 
obravnava delitev trga dela, tako da 
poskrbi za ustrezno socialno podporo 
ljudem v prehodnem obdobju, zaposlenim 
za določen čas in zaposlenim s skrajšanim 
delovnim časom ter za možnosti 
usposabljanja, razvoja poklicne poti in 
zaposlitve s polnim delovnim časom; 
spodbuja države članice k naložbam v 
storitve – kot sta dostopno in visoko 
kakovostno otroško varstvo in celodnevni 
pouk –, ki spodbujajo enakost med 
spoloma, prispevajo k bolj uravnoteženemu 
poklicnemu in zasebnemu življenju ter 
neaktivne starše in starše samohranilce
spodbujajo k delu;

Or. en

Predlog spremembe 126
Riikka Manner, Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9 a. spodbuja države članice, naj vlagajo v 
storitve – kot so otroško varstvo, 
celodnevna šola in mesta v domovih za 
oskrbo starejših –, ki pomagajo spodbujati 
enakost spolov, boljše ravnovesje med 
delom in življenjem ter omogočajo vsem 
staršem, da se uveljavijo na formalnem 
trgu dela;

Or. en
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Predlog spremembe 127
Nadja Hirsch

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9 a. ob upoštevanju Uredbe 883/2004 in 
člena 153 PDEU poziva Komisijo in 
države članice, naj izvedejo študije, ki 
upoštevajo zamisel o 28. ureditvi sistemov 
socialne varnosti, da bi zagotovile 
ustrezno socialno zaščito mobilnih 
delavcev, okrepile skupni evropski trg dela 
in spodbudile MSP, naj dolgoročno 
vlagajo v EU, da bodo ustvarila privlačna 
delovna mesta za potencialne mobilne 
delavce;

Or. en

Predlog spremembe 128
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja države članice, naj uvedejo 
potrebne reforme za povišanje obvezne 
upokojitvene starosti in omejijo možnosti 
zgodnjega upokojevanja, ob tem pa
nenehno izboljšujejo delovne razmere in 
izvajajo programe vseživljenjskega učenja, 
ki bodo omogočali daljšo poklicno pot;

10. spodbuja države članice, naj uvedejo 
potrebne reforme za ustvarjanje delovnih 
mest za več ljudi v vseh starostnih 
skupinah in pri določitvi dejanske 
upokojitvene starosti poleg demografskih 
okoliščin upoštevajo tudi delež zaposlenih, 
brezposelnih in invalidov ter število 
bolniških dopustov in predčasnih 
upokojevanj, na podlagi tega pa 
vzpostavijo ustrezno razmerje med 
številom upokojencev in brezposelnih ter 
številom zaposlenih; poleg tega naj
nenehno izboljšujejo delovne razmere in 
izvajajo programe vseživljenjskega učenja;
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Or. de

Predlog spremembe 129
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja države članice, naj uvedejo
potrebne reforme za povišanje obvezne 
upokojitvene starosti in omejijo možnosti 
zgodnjega upokojevanja, ob tem pa
nenehno izboljšujejo delovne razmere in 
izvajajo programe vseživljenjskega učenja, 
ki bodo omogočali daljšo poklicno pot;

10. spodbuja države članice, naj potrebne 
reforme usmerijo v oblikovanje 
pokojninskih sistemov, ki bodo 
vključujoči, trajnostni in finančno 
stabilni; priznava, da so reforme potrebne 
za ohranitev zadostne delovne sile, in 
opozarja, da so številne države članice že 
povišale zakonsko določeno upokojitveno 
starost in omejile možnosti predčasnega
upokojevanja; poziva države članice, naj
ob izvajanju reform nenehno izboljšujejo 
delovne razmere in izvajajo programe 
vseživljenjskega učenja, ki bodo omogočali 
daljšo poklicno pot, kot poskus za 
preprečevanje starostne diskriminacije;

Or. en

Predlog spremembe 130
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja države članice, naj uvedejo 
potrebne reforme za povišanje obvezne
upokojitvene starosti in omejijo možnosti 
zgodnjega upokojevanja, ob tem pa 
nenehno izboljšujejo delovne razmere in 
izvajajo programe vseživljenjskega učenja, 
ki bodo omogočali daljšo poklicno pot;

10. spodbuja države članice, naj uvedejo 
potrebne reforme za zmanjšanje stopnje 
ekonomske odvisnosti, kar je znatno 
učinkovitejše od višanja zakonsko 
določene upokojitvene starosti in 
omejevanja možnosti predčasnega
upokojevanja, ob tem pa nenehno 
izboljšujejo delovne razmere in izvajajo 
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programe vseživljenjskega učenja, ki bodo 
omogočali bolj zdravo in daljšo poklicno 
pot;

Or. en

Predlog spremembe 131
Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja države članice, naj uvedejo 
potrebne reforme za povišanje obvezne 
upokojitvene starosti in omejijo možnosti 
zgodnjega upokojevanja, ob tem pa
nenehno izboljšujejo delovne razmere in 
izvajajo programe vseživljenjskega učenja, 
ki bodo omogočali daljšo poklicno pot;

10. spodbuja države članice, naj uvedejo 
potrebne reforme za zagotovitev ustreznih, 
varnih in vzdržnih pokojnin ter nenehno 
izboljšujejo delovne razmere in izvajajo 
programe vseživljenjskega učenja, ki bodo 
omogočali daljšo poklicno pot;

Or. de

Predlog spremembe 132
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja države članice, naj uvedejo 
potrebne reforme za povišanje obvezne 
upokojitvene starosti in omejijo možnosti 
zgodnjega upokojevanja, ob tem pa 
nenehno izboljšujejo delovne razmere in 
izvajajo programe vseživljenjskega učenja,
ki bodo omogočali daljšo poklicno pot;

10. spodbuja države članice, naj uvedejo 
potrebne reforme za izboljšanje delovnih 
razmer in izvajanje programov
vseživljenjskega učenja, da bi tako 
omogočile prilagajanje poklicnih karier in 
zadostile povpraševanju v sektorjih, v 
katerih primanjkuje delovne sile;

Or. fr
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Predlog spremembe 133
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja države članice, naj uvedejo 
potrebne reforme za povišanje obvezne
upokojitvene starosti in omejijo možnosti 
zgodnjega upokojevanja, ob tem pa 
nenehno izboljšujejo delovne razmere in
izvajajo programe vseživljenjskega učenja, 
ki bodo omogočali daljšo poklicno pot;

10. spodbuja države članice, ki tega še niso 
storile, naj uvedejo potrebne reforme za 
izboljšanje vzdržnosti svojih pokojninskih 
sistemov, povišanje zakonsko določene
upokojitvene starosti in omejijo možnosti 
predčasnega upokojevanja, ob tem pa 
nenehno izboljšujejo delovne razmere in 
izvajajo programe vseživljenjskega učenja, 
ki bodo omogočali daljšo poklicno pot;

Or. en

Predlog spremembe 134
Riikka Manner, Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja države članice, naj uvedejo 
potrebne reforme za povišanje obvezne 
upokojitvene starosti in omejijo možnosti 
zgodnjega upokojevanja, ob tem pa 
nenehno izboljšujejo delovne razmere in 
izvajajo programe vseživljenjskega učenja, 
ki bodo omogočali daljšo poklicno pot;

10. poziva države članice, ki so povišale 
zakonsko določeno upokojitveno starost 
oziroma bodo to storile, naj spodbujajo 
delo starejših s primernimi ukrepi, ob tem 
pa nenehno izboljšujejo delovne razmere in 
izvajajo programe vseživljenjskega učenja, 
ki bodo omogočali daljšo poklicno pot;

Or. en

Predlog spremembe 135
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja države članice, naj uvedejo 
potrebne reforme za povišanje obvezne
upokojitvene starosti in omejijo možnosti 
zgodnjega upokojevanja, ob tem pa 
nenehno izboljšujejo delovne razmere in 
izvajajo programe vseživljenjskega učenja, 
ki bodo omogočali daljšo poklicno pot;

10. spodbuja države članice, naj uvedejo 
potrebne reforme za prilagoditev zakonsko 
določene upokojitvene starosti in možnosti 
predčasnega upokojevanja nižji stopnji 
odvisnosti in zahtevam glede vzdržnosti 
javnih financ, ob tem pa nenehno 
izboljšujejo delovne razmere in izvajajo 
programe vseživljenjskega učenja, ki bodo 
omogočali daljšo poklicno pot;

Or. fi

Predlog spremembe 136
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja države članice, naj uvedejo 
potrebne reforme za povišanje obvezne
upokojitvene starosti in omejijo možnosti 
zgodnjega upokojevanja, ob tem pa 
nenehno izboljšujejo delovne razmere in 
izvajajo programe vseživljenjskega učenja, 
ki bodo omogočali daljšo poklicno pot;

10. spodbuja države članice, naj uvedejo 
potrebne reforme za prilagoditev zakonsko 
določene upokojitvene starosti žensk in 
moških vse daljši življenjski dobi in 
omejijo možnosti predčasnega
upokojevanja, ob tem pa nenehno 
izboljšujejo delovne razmere in izvajajo 
programe vseživljenjskega učenja, ki bodo 
omogočali daljšo poklicno pot;

Or. de

Predlog spremembe 137
Sari Essayah

Predlog resolucije
Podnaslov 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Boljše upravljanje prek pakta za socialne 
naložbe

črtano

Or. fi

Predlog spremembe 138
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. spodbuja države članice, naj si še bolj 
prizadevajo za vključevanje socialnih 
naložb med srednje- in dolgoročne 
proračunske cilje ter v nacionalne 
programe reform; poziva Evropski svet in 
Komisijo k boljšemu spremljanju 
uresničevanja ciljev strategije Evropa 2020 
na področju zaposlovanja in sociale;

11. spodbuja države članice, naj si še bolj 
prizadevajo za vključevanje socialnih 
naložb med srednje- in dolgoročne 
proračunske cilje ter v nacionalne 
programe reform; poziva Evropski svet in 
Komisijo k natančnemu spremljanju 
uresničevanja ciljev strategije Evropa 2020 
na področju zaposlovanja in sociale;

Or. fi

Predlog spremembe 139
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. spodbuja države članice, naj si še bolj
prizadevajo za vključevanje socialnih 
naložb med srednje- in dolgoročne 
proračunske cilje ter v nacionalne 
programe reform; poziva Evropski svet in 
Komisijo k boljšemu spremljanju 
uresničevanja ciljev strategije Evropa 2020 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)
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na področju zaposlovanja in sociale;

Or. en

Predlog spremembe 140
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da je treba nedavno razviti 
sistem makroekonomskega in 
proračunskega nadzora v EU za ustrezno 
uresničevanje ciljev na področju 
zaposlovanja in sociale dopolniti z 
izboljšanim spremljanjem politik s tega 
področja; zato Komisijo poziva k 
oblikovanju preglednice skupnih 
kazalnikov na področju socialnih naložb za 
spremljanje napredka držav EU v zvezi s 
tem;

12. opozarja, da je treba za dosego ciljev 
na področju zaposlovanja in sociale
izboljšati spremljanje politik s tega 
področja, zato Komisijo poziva k 
oblikovanju preglednice skupnih 
kazalnikov na področju socialnih naložb za 
spremljanje napredka držav EU v zvezi s 
tem;

Or. fi

Predlog spremembe 141
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da je treba nedavno razviti 
sistem makroekonomskega in 
proračunskega nadzora v EU za ustrezno 
uresničevanje ciljev na področju 
zaposlovanja in sociale dopolniti z 
izboljšanim spremljanjem politik s tega 
področja; zato Komisijo poziva k 
oblikovanju preglednice skupnih 
kazalnikov na področju socialnih naložb za 

12. opozarja, da je treba nedavno razviti 
sistem makroekonomskega in 
proračunskega nadzora v EU za ustrezno 
uresničevanje ciljev na področju 
zaposlovanja in sociale dopolniti z 
izboljšanim spremljanjem politik s tega 
področja; zato Komisijo poziva k 
oblikovanju preglednice skupnih 
kazalnikov na področju socialnih naložb za 
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spremljanje napredka držav EU v zvezi s 
tem;

spremljanje napredka držav EU v zvezi s 
tem in k spodbujanju družbene 
odgovornosti podjetij, zlasti malih in 
srednjih, z oblikovanjem evropske oznake 
kakovosti na področju družbene 
odgovornosti;

Or. fr

Predlog spremembe 142
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da je treba nedavno razviti 
sistem makroekonomskega in 
proračunskega nadzora v EU za ustrezno 
uresničevanje ciljev na področju 
zaposlovanja in sociale dopolniti z 
izboljšanim spremljanjem politik s tega 
področja; zato Komisijo poziva k 
oblikovanju preglednice skupnih 
kazalnikov na področju socialnih naložb za 
spremljanje napredka držav EU v zvezi s 
tem;

12. opozarja, da je treba nedavno razviti 
sistem makroekonomskega in 
proračunskega nadzora v EU za ustrezno 
uresničevanje ciljev na področju 
zaposlovanja in sociale dopolniti z 
izboljšanim spremljanjem politik s tega 
področja; zato Komisijo poziva k 
oblikovanju preglednice skupnih 
kazalnikov na področju socialnih naložb za 
spremljanje napredka držav članic in na 
ravni Unije v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 143
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da je treba nedavno razviti 
sistem makroekonomskega in 
proračunskega nadzora v EU za ustrezno 
uresničevanje ciljev na področju 
zaposlovanja in sociale dopolniti z 

12. opozarja, da bi nedavno razviti sistem 
makroekonomskega in proračunskega 
nadzora v EU za ustrezno uresničevanje 
ciljev na področju zaposlovanja in sociale 
lahko dopolnili z izboljšanim 
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izboljšanim spremljanjem politik s tega 
področja; zato Komisijo poziva k 
oblikovanju preglednice skupnih 
kazalnikov na področju socialnih naložb za 
spremljanje napredka držav EU v zvezi s 
tem;

spremljanjem politik s tega področja; zato 
Komisijo poziva k oblikovanju preglednice 
skupnih kazalnikov na področju socialnih 
naložb za spremljanje napredka držav EU v 
zvezi s tem;

Or. de

Predlog spremembe 144
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, naj preučijo 
možnost podpisa „pakta za socialne 
naložbe“, s katerim bi okrepile nadzor nad 
prizadevanji za dosego ciljev strategije 
Evropa 2020 na področju zaposlovanja, 
sociale in izobraževanja;

13. poziva države članice, naj preučijo 
možnost podpisa „pakta za socialne 
naložbe“, s katerim bi okrepile nadzor nad 
prizadevanji za dosego ciljev strategije 
Evropa 2020 na področju zaposlovanja, 
sociale in izobraževanja; ta „pakt za 
socialne naložbe“ bi lahko tako kot npr. 
pakt „evro plus“ vseboval seznam 
posebnih ukrepov v obliki socialnih 
naložb, ki jih morajo izvesti države članice 
v določenem časovnem okviru, da bi 
izpolnile cilje strategije Evropa 2020 na 
področju zaposlovanja, sociale in 
izobraževanja ter ponovno vzpostavile 
zaposlovanje, rast in konkurenčnost; 
izpolnjevanje teh zavez bi bilo treba redno 
spremljati, pri čemer bi morala imeti 
veliko vlogo Evropska komisija, vključeni 
pa bi morali biti tudi vsi zadevni organi 
Sveta;

Or. en

Predlog spremembe 145
Sari Essayah
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, naj preučijo 
možnost podpisa „pakta za socialne 
naložbe“, s katerim bi okrepile nadzor nad 
prizadevanji za dosego ciljev strategije 
Evropa 2020 na področju zaposlovanja, 
sociale in izobraževanja;

13. poziva države članice, naj spodbujajo 
prizadevanja za dosego ciljev strategije 
Evropa 2020 na področju zaposlovanja, 
sociale in izobraževanja s spodbujanjem 
dejavnosti raziskav, razvoja in inovacij na 
teh področjih ter z izmenjavo najboljših 
praks;

Or. fi

Predlog spremembe 146
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, naj preučijo 
možnost podpisa „pakta za socialne 
naložbe“, s katerim bi okrepile nadzor nad 
prizadevanji za dosego ciljev strategije 
Evropa 2020 na področju zaposlovanja, 
sociale in izobraževanja;

13. poziva Evropski svet, naj pred koncem 
leta 2012 sprejme „pakt za socialne 
naložbe“, s katerim bi določil z letnim 
pregledom rasti povezane cilje in 
strategije za socialne naložbe, vključno z 
mehanizmi ocenjevanja v nacionalnih 
programih reform. S tem bi okrepil nadzor 
nad prizadevanji za dosego ciljev strategije 
Evropa 2020 na področju zaposlovanja, 
sociale in izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 147
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, naj preučijo 
možnost podpisa „pakta za socialne 
naložbe“, s katerim bi okrepile nadzor nad 
prizadevanji za dosego ciljev strategije 
Evropa 2020 na področju zaposlovanja, 
sociale in izobraževanja;

13. poziva države članice, naj preučijo 
možnost podpisa „pakta za socialne 
naložbe“ v okviru evropskega semestra 
2013, ki določa obvezujoče naložbene cilje 
in ustvarja okrepljen nadzor nad 
prizadevanji za dosego ciljev strategije 
Evropa 2020 na področju zaposlovanja, 
sociale in izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 148
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13 a. meni, da bi bil lahko evropski pakt 
za socialne naložbe, če bo vseboval 
konkretne zaveze na nacionalni in 
evropski ravni k vlaganju za ustvarjanje 
rasti in delovnih mest na ključnih 
področjih, kot so učinkovita raba in 
upravljanje virov, obnovljivi viri energije, 
energetska učinkovitost ali 
recikliranje/ponovna uporaba, pomemben 
dejavnik za premik z enostranskega 
pristopa fiskalnega varčevanja k bolj 
uravnoteženemu pristopu in nova 
spodbuda za rešitev Evrope iz krize;

Or. en

Predlog spremembe 149
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo, naj države članice na 
vse možne načine spodbuja k podpisu 
„pakta za socialne naložbe“ ter v evropski 
semester 2013 vključi oceno ciljev na 
področjih zaposlovanja, sociale in 
izobraževanja;

črtano

Or. fi

Predlog spremembe 150
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo, naj države članice na 
vse možne načine spodbuja k podpisu 
„pakta za socialne naložbe“ ter v evropski 
semester 2013 vključi oceno ciljev na 
področjih zaposlovanja, sociale in 
izobraževanja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 151
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo, naj države članice na 
vse možne načine spodbuja k podpisu 
„pakta za socialne naložbe“ ter v evropski 
semester 2013 vključi oceno ciljev na 
področjih zaposlovanja, sociale in 
izobraževanja;

14. poziva Komisijo, naj države članice na 
vse možne načine spodbuja k podpisu 
„pakta za socialne naložbe“ in jim pri tem 
pomaga ter v evropski semester 2013 
vključi oceno ciljev na področjih 
zaposlovanja, sociale in izobraževanja;
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Or. en

Predlog spremembe 152
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj poskrbijo, da 
bo pravkar obravnavani večletni finančni 
okvir za obdobje 2014–2020 vseboval 
ustrezne proračunske vire, potrebne za 
socialne naložbe v Evropi, ter da bodo 
razpoložljivi viri porabljeni gospodarno in 
učinkovito, poleg tega pa naj zagotovijo, 
da bodo strukturni skladi, zlasti Evropski 
socialni sklad, podpirali socialne naložbe 
in bodo njihove prednostne usmeritve 
odražale konkretne potrebe različnih držav 
članic; poziva Komisijo, naj da državam 
članicam, kadar se ji to zdi primerno, na 
voljo druge možne vire financiranja za 
socialne naložbe;

15. poziva države članice, naj poskrbijo, da 
bodo strukturni skladi, zlasti Evropski 
socialni sklad, podpirali socialne naložbe 
in bodo njihove prednostne usmeritve 
odražale konkretne potrebe različnih držav 
članic; 

Or. fi

Predlog spremembe 153
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj poskrbijo, da 
bo pravkar obravnavani večletni finančni 
okvir za obdobje 2014–2020 vseboval 
ustrezne proračunske vire, potrebne za 
socialne naložbe v Evropi, ter da bodo 
razpoložljivi viri porabljeni gospodarno in 
učinkovito, poleg tega pa naj zagotovijo, 

15. poziva države članice, naj poskrbijo, da 
bo pravkar obravnavani večletni finančni 
okvir za obdobje 2014–2020 vseboval 
ustrezne proračunske vire, potrebne za 
socialne naložbe v Evropi, ter da bodo 
razpoložljivi viri porabljeni gospodarno in 
učinkovito, poleg tega pa naj zagotovijo, 
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da bodo strukturni skladi, zlasti Evropski 
socialni sklad, podpirali socialne naložbe 
in bodo njihove prednostne usmeritve 
odražale konkretne potrebe različnih držav 
članic; poziva Komisijo, naj da državam 
članicam, kadar se ji to zdi primerno, na 
voljo druge možne vire financiranja za 
socialne naložbe;

da bodo strukturni skladi, zlasti Evropski 
socialni sklad, podpirali socialne naložbe 
in bodo njihove prednostne usmeritve 
odražale konkretne potrebe različnih držav 
članic; poziva Komisijo, naj da državam 
članicam, kadar se ji to zdi primerno, na 
voljo druge možne vire financiranja za 
socialne naložbe in po potrebi omogoči 
financiranje ukrepov za ustvarjanje 
delovnih mest, zlasti „evropskega jamstva 
za mlade“, iz Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji;

Or. de

Predlog spremembe 154
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj poskrbijo, da 
bo pravkar obravnavani večletni finančni 
okvir za obdobje 2014–2020 vseboval 
ustrezne proračunske vire, potrebne za 
socialne naložbe v Evropi, ter da bodo 
razpoložljivi viri porabljeni gospodarno in 
učinkovito, poleg tega pa naj zagotovijo, 
da bodo strukturni skladi, zlasti Evropski 
socialni sklad, podpirali socialne naložbe 
in bodo njihove prednostne usmeritve 
odražale konkretne potrebe različnih držav 
članic; poziva Komisijo, naj da državam 
članicam, kadar se ji to zdi primerno, na 
voljo druge možne vire financiranja za 
socialne naložbe;

15. poziva države članice, naj zagotovijo, 
da bo večletni finančni okvir za obdobje 
2014–2020 vseboval ustrezne proračunske 
vire za spodbujanje socialnih naložb v 
Evropi in podporo le-tem, ter da bodo 
razpoložljivi viri porabljeni gospodarno in 
učinkovito, poleg tega pa naj zagotovijo, 
da bodo strukturni skladi, zlasti Evropski 
socialni sklad, podpirali socialne naložbe 
in bodo njihove prednostne usmeritve 
odražale konkretne potrebe držav članic; 
poziva Komisijo, naj da državam članicam, 
kadar se ji to zdi primerno, na voljo druge 
možne vire financiranja za socialne 
naložbe;
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