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Predlog spremembe 1
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen vlaganja v učenje za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020 in 
krepitev evropske konkurenčnosti ter 
poziva države članice, naj kljub 
konsolidaciji proračunov izboljšajo dostop 
do vseživljenjskega učenja za vse;

1. poudarja pomen vlaganja v učenje za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020 in 
krepitev evropske konkurenčnosti ter 
poziva države članice, naj kljub 
konsolidaciji proračunov izboljšajo dostop 
do vseživljenjskega učenja za vse;
poudarja, da se politike na področju 
izobraževanja in usposabljanja ne smejo 
presojati le z vidika konkurenčnosti, 
ampak da je izobraževanje predvsem 
temeljna človekova pravica in javna 
storitev, ki jo je treba zagotoviti vsem brez 
diskriminacije;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen vlaganja v učenje za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020 in 
krepitev evropske konkurenčnosti ter 
poziva države članice, naj kljub 
konsolidaciji proračunov izboljšajo dostop 
do vseživljenjskega učenja za vse;

1. poudarja pomen vlaganja v 
izobraževanje in usposabljanje za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020 in 
krepitev evropske konkurenčnosti ter 
poziva države članice, naj kljub 
konsolidaciji proračunov izboljšajo dostop 
do vseživljenjskega učenja za vse;
opozarja, da se vlaganje v človeški kapital, 
zlasti v mlade generacije, ne sme 
obravnavati kot strošek, ampak da je to 
bistveni pogoj za uresničevanje ciljev 
strategije Evropa 2020;
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Or. fr

Predlog spremembe 3
Malika Benarab-Attou
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1poudarja pomen vlaganja v učenje za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020 in 
krepitev evropske konkurenčnosti ter 
poziva države članice, naj kljub 
konsolidaciji proračunov izboljšajo dostop 
do vseživljenjskega učenja za vse;

1. poudarja pomen vlaganja v učenje za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020 in 
krepitev evropske konkurenčnosti ter 
poziva države članice, naj kljub 
konsolidaciji proračunov izboljšajo dostop 
do vseživljenjskega učenja za vse, zlasti za 
dolgotrajno brezposelne in mlade, ki niso 
zaposleni ter se ne izobražujejo in ne 
usposabljajo;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen vlaganja v učenje za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020 in 
krepitev evropske konkurenčnosti ter 
poziva države članice, naj kljub 
konsolidaciji proračunov izboljšajo dostop 
do vseživljenjskega učenja za vse;

1. poudarja pomen vlaganja v učenje za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020 in 
krepitev evropske konkurenčnosti ter 
poziva države članice, naj kljub 
konsolidaciji proračunov izboljšajo dostop 
do vseživljenjskega učenja za vse (s 
posebnim poudarkom na pripadnikih 
ranljivih skupin);

Or. en
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Predlog spremembe 5
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen vlaganja v učenje za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020 in 
krepitev evropske konkurenčnosti ter 
poziva države članice, naj kljub 
konsolidaciji proračunov izboljšajo dostop 
do vseživljenjskega učenja za vse;

1. poudarja pomen vlaganja v učenje za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020 in 
krepitev konkurenčnosti podjetij v 
Evropski uniji ter poziva države članice, 
naj kljub konsolidaciji proračunov 
izboljšajo dostop do vseživljenjskega 
učenja za vse;

Or. en

Predlog spremembe 6
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da so lahko proticiklične 
naložbe v politike izobraževanja in 
usposabljanja bistvena gonilna sila za 
premagovanje gospodarske krize;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Csaba Sógor

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da se je treba prilagoditi 
razvoju trga dela, ker kakovostnejše 
usposabljanje in izobraževanje mladim in 



PE491.097v01-00 6/30 AM\904107SL.doc

SL

manj mladim ter družbi omogočata, da 
povečajo svoje možnosti za premagovanje 
krize;

Or. hu

Predlog spremembe 8
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da se je treba boriti proti 
naraščajoči brezposelnosti in negotovosti 
mladih, ki jih je hudo prizadela sedanja 
gospodarska kriza, tako da se jim 
zagotovijo kakovostna, stabilna in varna 
delovna mesta;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da so naložbe v 
izobraževanje, mlade in kreativnost 
bistven element za konkurenčnost Evrope; 
poleg tega poudarja, da je usposabljanje 
eden od temeljnih kamnov napredovanja 
in socialne kohezije in da prispeva k temu, 
da se državljanom ponudijo številnejša in 
boljša delovna mesta;

Or. it
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Predlog spremembe 10
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da je potrebna višja raven 
spretnosti in znanja za zmanjšanje 
brezposelnosti, lažjo prostovoljno 
geografsko mobilnost, spodbujanje 
poklicne mobilnosti in zagotavljanje 
ustrezno izobražene in usposobljene 
delovne sile evropski industriji, zlasti 
malim in srednjim podjetjem;

2. opozarja, da so potrebni višja raven 
spretnosti in znanja, prilagoditev 
usposabljanja povpraševanju na trgu dela 
ter pomoč pri prehodu iz izobraževanja in 
poklicnega usposabljanja v zaposlitev za 
zmanjšanje brezposelnosti, boj proti 
revščini in socialni izključenosti, lažjo 
prostovoljno geografsko mobilnost, 
spodbujanje poklicne mobilnosti in 
zagotavljanje ustrezno izobražene in 
usposobljene delovne sile evropski 
industriji, zlasti malim in srednjim 
podjetjem;

Or. en

Predlog spremembe 11
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da je potrebna višja raven 
spretnosti in znanja za zmanjšanje 
brezposelnosti, lažjo prostovoljno 
geografsko mobilnost, spodbujanje 
poklicne mobilnosti in zagotavljanje 
ustrezno izobražene in usposobljene 
delovne sile evropski industriji, zlasti 
malim in srednjim podjetjem;

2. opozarja, da je potrebna višja raven 
spretnosti in znanja za izboljšanje 
socialnega, državljanskega in poklicnega 
vključevanja učencev, zmanjšanje 
brezposelnosti, lažjo prostovoljno 
geografsko mobilnost, spodbujanje 
poklicne mobilnosti in zagotavljanje 
ustrezno izobražene in usposobljene 
delovne sile evropski industriji, zlasti 
malim in srednjim podjetjem;

Or. fr
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Predlog spremembe 12
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da je potrebna višja raven 
spretnosti in znanja za zmanjšanje 
brezposelnosti, lažjo prostovoljno 
geografsko mobilnost, spodbujanje 
poklicne mobilnosti in zagotavljanje 
ustrezno izobražene in usposobljene 
delovne sile evropski industriji, zlasti 
malim in srednjim podjetjem;

2. opozarja, da je potrebna višja raven 
spretnosti in znanja za zmanjšanje 
brezposelnosti, lažjo prostovoljno 
geografsko mobilnost, spodbujanje 
poklicne mobilnosti in zagotavljanje 
ustrezno izobražene in usposobljene 
delovne sile industriji, zlasti malim in 
srednjim podjetjem po Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 13
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da je potrebna višja raven 
spretnosti in znanja za zmanjšanje 
brezposelnosti, lažjo prostovoljno 
geografsko mobilnost, spodbujanje 
poklicne mobilnosti in zagotavljanje 
ustrezno izobražene in usposobljene 
delovne sile evropski industriji, zlasti 
malim in srednjim podjetjem;

2. meni, da je le pogojno potrebna višja 
raven spretnosti in znanja za zmanjšanje 
brezposelnosti, lažjo prostovoljno 
geografsko mobilnost, spodbujanje 
poklicne mobilnosti in zagotavljanje 
ustrezno izobražene in usposobljene 
delovne sile evropski industriji, zlasti 
malim in srednjim podjetjem;

Or. de

Predlog spremembe 14
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da je potrebna višja raven 
spretnosti in znanja za zmanjšanje 
brezposelnosti, lažjo prostovoljno 
geografsko mobilnost, spodbujanje 
poklicne mobilnosti in zagotavljanje 
ustrezno izobražene in usposobljene 
delovne sile evropski industriji, zlasti 
malim in srednjim podjetjem;

2. opozarja, da je potrebna višja raven 
spretnosti in znanja za zmanjšanje 
brezposelnosti, lažjo prostovoljno 
geografsko mobilnost, spodbujanje 
mobilnosti na področju izobraževanja in 
poklicne mobilnosti in zagotavljanje 
ustrezno izobražene in usposobljene 
delovne sile evropski industriji, zlasti 
malim in srednjim podjetjem;

Or. en

Predlog spremembe 15
Csaba Sógor

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. vseeno opozarja, da je treba poskusiti 
preprečiti damping, do katerega lahko 
pride zaradi preveč naprednega 
usposabljanja, in njegove posledice; poleg 
tega poudarja, da družba potrebuje 
specializirane obrtnike in delavce ter da 
mora poskrbeti za ohranitev 
tradicionalnih poklicev, kot sta na primer 
čevljarstvo in urarstvo; tudi ugotavlja, da 
trajnostni in okolju prijazni regionalni 
načini proizvodnje omogočajo 
preprečevati spiralo potrošnje;

Or. hu

Predlog spremembe 16
Malika Benarab-Attou
v imenu skupine Verts/ALE

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

2a. poziva h krepitvi prizadevanja za 
oblikovanje in izvajanje evropskega 
sistema za potrjevanje in priznavanje 
formalnega in neformalnega učenja, da bi 
izboljšali mobilnost na trgu dela tako 
znotraj držav kot čez meje;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Paragraph 2 a (new)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da se s sodelovanjem 
učencev in študentov v programih 
mobilnosti pridobivajo potrebne spretnosti 
in znanja za spodbujanje poklicne 
mobilnosti in povečanje zaposljivosti;

Or. el

Predlog spremembe 18
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja potrebo po boljši 
usklajenosti med ponujenimi
usposabljanji in sektorji, v katerih 
primanjkuje delavcev; meni, da je treba 
razviti partnerstva med ponudniki 
usposabljanja in podjetji ter spodbujati 
sisteme inovativnih usposabljanj, 
predvsem z mentorstvom starejših v 
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podjetjih;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, da učinkovit boj proti 
brezposelnosti zahteva obstoj povezave 
med izobraževanjem in potrebami trga 
dela, da se olajša vključevanje na ta trg; 
podpira ustvarjanje ustreznih sinergij med 
visokošolskimi ustanovami in podjetji;

Or. el

Predlog spremembe 20
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. priznava, da razvoj možnosti 
izobraževanja in usposabljanja odraslih 
ne ustreza naraščajočim potrebam 
posameznikov, družb, konkurenčnega 
gospodarstva in sodobne proizvodne 
dejavnosti;

Or. el

Predlog spremembe 21
Jean-Luc Bennahmias
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je potrebno izobraževalno 
in poklicno usmerjanje, s katerim bi 
učencem, praktikantom in delavcem 
pomagali prepoznati smer izobraževanja in 
usposabljanja, ki bi najbolj ustrezala 
njihovim nagnjenjem in interesom, in 
ugotavlja, da predvidevanje gibanja na trgu 
dela lahko koristi vsem, ki jih to zadeva, 
saj lahko tako ukrepe bolje prilagodijo in 
se odločijo na podlagi informacij;

3. poudarja, da je potrebno izobraževalno 
in poklicno usmerjanje, s katerim bi 
učencem, praktikantom in delavcem 
pomagali prepoznati smer izobraževanja in 
usposabljanja, ki bi najbolj ustrezala 
njihovim nagnjenjem in interesom; 
poudarja, da je eden glavnih vzrokov 
strukturne brezposelnosti neusklajenost 
med ponudbo usposabljanja in
povpraševanjem po delovnih mestih; 
meni, da je treba predvideti prihodnje 
potrebe po znanju in spretnostih, da bi 
ponudba usposabljanja ustrezala 
stvarnosti na trgu dela; ugotavlja, da 
predvidevanje gibanja na trgu dela lahko 
koristi vsem, ki jih to zadeva, saj lahko 
tako ukrepe bolje prilagodijo in se odločijo 
na podlagi informacij;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Malika Benarab-Attou
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je potrebno izobraževalno 
in poklicno usmerjanje, s katerim bi 
učencem, praktikantom in delavcem 
pomagali prepoznati smer izobraževanja in 
usposabljanja, ki bi najbolj ustrezala 
njihovim nagnjenjem in interesom, in 
ugotavlja, da predvidevanje gibanja na trgu 
dela lahko koristi vsem, ki jih to zadeva, 
saj lahko tako ukrepe bolje prilagodijo in 
se odločijo na podlagi informacij;

3. poudarja, da je potrebno izobraževalno 
in poklicno usmerjanje, s katerim bi 
učencem, praktikantom in delavcem 
pomagali prepoznati smer izobraževanja in 
usposabljanja, ki bi najbolj ustrezala 
njihovim nagnjenjem in interesom, in 
ugotavlja, da predvidevanje gibanja na trgu 
dela lahko koristi vsem, ki jih to zadeva, 
saj lahko tako ukrepe bolje prilagodijo in 
se odločijo na podlagi informacij;
poudarja, da je treba spodbujati 
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kvalifikacijo in usposabljanje v novih 
sektorjih, ki podpirajo trajnostna in 
kakovostna delovna mesta, kot so sektorji, 
povezani s trajnostnim in solidarnim 
gospodarstvom, prehodom na zeleno 
gospodarstvo ter informacijskimi in 
komunikacijskimi tehnologijami;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je potrebno izobraževalno 
in poklicno usmerjanje, s katerim bi 
učencem, praktikantom in delavcem 
pomagali prepoznati smer izobraževanja in 
usposabljanja, ki bi najbolj ustrezala 
njihovim nagnjenjem in interesom, in 
ugotavlja, da predvidevanje gibanja na trgu 
dela lahko koristi vsem, ki jih to zadeva, 
saj lahko tako ukrepe bolje prilagodijo in 
se odločijo na podlagi informacij;

3. poudarja, da je potrebno izobraževalno 
in poklicno usmerjanje, ki je dostopno 
vsem in s katerim bi učencem, 
praktikantom in delavcem pomagali 
prepoznati smer izobraževanja in 
usposabljanja, ki bi najbolj ustrezala 
njihovim nagnjenjem in interesom, in 
ugotavlja, da predvidevanje gibanja na trgu 
dela lahko koristi vsem, ki jih to zadeva, 
saj lahko tako ukrepe bolje prilagodijo in 
se odločijo na podlagi informacij;

Or. en

Predlog spremembe 24
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je potrebno izobraževalno 
in poklicno usmerjanje, s katerim bi 
učencem, praktikantom in delavcem 
pomagali prepoznati smer izobraževanja in 

3. poudarja, da je potrebno učinkovito in 
konstruktivno izobraževalno in poklicno 
usmerjanje, s katerim bi učencem, 
praktikantom in delavcem pomagali 
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usposabljanja, ki bi najbolj ustrezala 
njihovim nagnjenjem in interesom, in 
ugotavlja, da predvidevanje gibanja na trgu 
dela lahko koristi vsem, ki jih to zadeva, 
saj lahko tako ukrepe bolje prilagodijo in 
se odločijo na podlagi informacij;

prepoznati smer izobraževanja in 
usposabljanja, ki bi najbolj ustrezala 
njihovim nagnjenjem in interesom, in 
ugotavlja, da predvidevanje gibanja na trgu 
dela lahko koristi vsem, ki jih to zadeva, 
saj lahko tako ukrepe bolje prilagodijo in 
se odločijo na podlagi informacij;

Or. el

Predlog spremembe 25
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja potrebo, da se sprejmejo 
politike, s katerimi naj bi izboljšali in 
posodobili poklicno usposabljanje, da bi 
zagotovili, da bodo znanja in spretnosti 
uglašeni z novimi in čedalje večjimi 
zahtevami podjetij danes in jutri; 

Or. it

Predlog spremembe 26
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja odločilen pomen krepitve 
dostopa invalidov do vseživljenjskega 
učenja s pripravo in izvajanjem 
usmerjenih programov, pa tudi z 
vključitvijo vidika invalidnosti v vse 
programe, namenjene splošni javnosti; 
meni, da je ta posebna pozornost, 
namenjena povezavi med invalidnostjo in 
vseživljenjskim učenjem, nujna za boj 



AM\904107SL.doc 15/30 PE491.097v01-00

SL

proti socialni izključenosti in resnično 
krepitev položaja invalidov na trgu dela, 
ker je glede na vse študije na tem 
področju raven izobrazbe invalidov nižja 
od povprečja in ker je stopnja njihove 
udeležbe v zadevnih programih izjemno 
nizka;

Or. el

Predlog spremembe 27
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a.  opozarja, da je kreativnost bistven 
element nove ekonomije, temelječe na 
znanju; poudarja, da ustvarjalni sektor 
daje velik in čedalje večji prispevek 
gospodarstvu v višini 4,5 % BDP 
Evropske unije in 8,5 milijona delovnih 
mest;

Or. it

Predlog spremembe 28
Malika Benarab-Attou
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja ključno vlogo javnih zavodov 
za zaposlovanje v politikah spremljanja in 
svetovanja iskalcem zaposlitve, zlasti za 
pomoč pri iskanju zaposlitve ali 
usposabljanja; poudarja, da mora več teh 
iskalcev imeti možnost, da so deležni 
ustreznega usposabljanja, ki bo olajšalo 
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njihovo vrnitev na trg dela, in torej poziva 
države članice, naj temu namenijo 
potrebna sredstva;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da se zmanjšuje financiranje 
izobraževanja in da primanjkuje mest za 
usposabljanje, ker so podjetja zaradi krize 
zmanjšala število teh mest;

4. obžaluje, da se zmanjšuje financiranje 
izobraževanja in da primanjkuje mest za 
usposabljanje, zlasti plačanih, ker so 
podjetja zaradi krize zmanjšala število teh 
mest, ter poudarja, da morajo države 
članice vlagati v ustrezno reformo 
izobraževanja in usposabljanja, da bi se 
učinkovito borile proti gospodarski krizi 
in dosegle cilje strategije Evropa 2020;

Or. el

Predlog spremembe 30
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da se zmanjšuje financiranje 
izobraževanja in da primanjkuje mest za 
usposabljanje, ker so podjetja zaradi krize 
zmanjšala število teh mest;

4. poudarja tveganje zmanjševanja 
sredstev, vloženih v izobraževanje, in 
pomanjkanja mest za usposabljanje, ker so 
podjetja zaradi krize zmanjšala število teh 
mest;

Or. en
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Predlog spremembe 31
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da se zmanjšuje financiranje 
izobraževanja in da primanjkuje mest za 
usposabljanje, ker so podjetja zaradi krize 
zmanjšala število teh mest;

4. obžaluje, da se zmanjšuje financiranje 
izobraževanja in da primanjkuje mest za 
usposabljanje, ker so podjetja zaradi krize 
zmanjšala število teh mest; poziva 
Komisijo, naj opredeli minimalne 
standarde za spodbujanje ponudbe in 
nadaljevanja zelo kakovostnih delovnih 
praks ter naj čim prej sprejme predlog o 
evropskem okviru o kakovosti delovnih 
praks;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da se zmanjšuje financiranje 
izobraževanja in da primanjkuje mest za 
usposabljanje, ker so podjetja zaradi krize 
zmanjšala število teh mest;

4. obžaluje, da se zmanjšuje financiranje 
izobraževanja in da primanjkuje mest za 
usposabljanje, ker so podjetja zaradi krize 
zmanjšala število teh mest; obžaluje tudi 
pretiran trend neplačanih delovnih praks;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da se zmanjšuje financiranje 
izobraževanja in da primanjkuje mest za 
usposabljanje, ker so podjetja zaradi krize 
zmanjšala število teh mest;

4. obžaluje, da se zmanjšuje financiranje 
izobraževanja in da primanjkuje mest za 
usposabljanje, ker so podjetja zaradi krize 
zmanjšala število teh mest; poudarja 
pomen mest za usposabljanje, zlasti za 
mlade;

Or. en

Predlog spremembe 34
Csaba Sógor

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja, da tudi če usposabljanje in 
preprečevanje zgodnjega osipa zahtevata 
vlaganja, vendar zagotavljata uspešno 
obladovanje krize;

Or. hu

Predlog spremembe 35
Malika Benarab-Attou
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj izvajajo 
programe „jamstva za mlade“ s 
praktičnimi in konkretnimi ukrepi na 
nacionalni ravni, skupaj z ustrezno 
finančno podporo, da bodo mladim 
zagotovile, da najdejo dostojno zaposlitev 
ali da študirajo oziroma se znova 
usposabljajo v štirih mesecih po končanju 
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šolanja;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj spoštujejo 
in podprejo Evropsko listino o kakovosti 
delovnih praks in pripravništva, saj je 
treba delovne prakse uporabljati le v 
okviru izobraževanja in usposabljanja, ne 
pa kot priložnost za poceni delovno silo;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. predlaga razmislek o razvoju 
partnerstev med šolo, univerzo in podjetji 
za izboljšanje usklajenosti usposabljanj in 
povečanje števila ponujenih delovnih 
praks;

Or. fr

Predlog spremembe 38
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

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

4a. poudarja potrebo po krepitvi povezave 
med sistemi začetnega in stalnega 
poklicnega usposabljanja, kar bo znatno 
izboljšalo kakovost in učinkovitost 
izvajanih programov, saj bo hkrati 
spodbujalo nove oblike organizacije dela 
in inovativne oblike zaposlitve;

Or. el

Predlog spremembe 39
Csaba Sógor

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. navaja, da potreba po natančnem 
usklajevanju ponudbe in povpraševanja 
na trgu dela še nikoli ni bila tako 
pomembna za preprečevanje nastajanja 
tako imenovanih „izgubljenih generacij“;

Or. hu

Predlog spremembe 40
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da imajo delodajalci ključno 
odgovornost pri uresničevanju 
vseživljenjskega učenja za vse, in jih 
spodbuja, naj pospešujejo stalno 
usposabljanje delavcev v poklicnem 
obdobju;

5. opozarja, da imajo delodajalci ključno 
odgovornost pri uresničevanju 
vseživljenjskega učenja za vse, in jih 
spodbuja, naj pospešujejo stalno 
usposabljanje delavcev v poklicnem 
obdobju; poudarja tudi individualno 
odgovornost vsakogar, da stori vse, kar je 
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v njegovi moči, da se pripravi na nove 
izzive na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 41
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da imajo delodajalci ključno 
odgovornost pri uresničevanju 
vseživljenjskega učenja za vse, in jih 
spodbuja, naj pospešujejo stalno 
usposabljanje delavcev v poklicnem 
obdobju;

5. opozarja, da imajo delodajalci ključno 
odgovornost pri uresničevanju 
vseživljenjskega učenja za vse, s posebnim 
poudarkom na ženskah, ki morajo delati 
na nekvalificiranih ali nizko 
kvalificiranih delovnih mestih, in jih 
spodbuja, naj pospešujejo stalno 
usposabljanje delavcev v poklicnem 
obdobju z vključevanjem enakosti spolov;

Or. el

Predlog spremembe 42
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da imajo delodajalci ključno 
odgovornost pri uresničevanju 
vseživljenjskega učenja za vse, in jih 
spodbuja, naj pospešujejo stalno 
usposabljanje delavcev v poklicnem 
obdobju;

5. opozarja, da imajo delodajalci ključno 
odgovornost pri uresničevanju 
vseživljenjskega učenja za vse, in jih 
spodbuja, naj pospešujejo stalno 
usposabljanje delavcev v poklicnem 
obdobju z izboljšanjem prepoznavnosti 
pravic do usposabljanja, zagotavljanjem 
njihove dostopnosti za vse delavce in 
izkoriščanjem znanja, pridobljenega s 
stalnim usposabljanjem, v karieri 
delavcev;
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Or. fr

Predlog spremembe 43
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da imajo delodajalci ključno 
odgovornost pri uresničevanju 
vseživljenjskega učenja za vse, in jih 
spodbuja, naj pospešujejo stalno 
usposabljanje delavcev v poklicnem 
obdobju;

5. opozarja, da imajo delodajalci ključno
odgovornost pri uresničevanju 
vseživljenjskega učenja za vse, in jih 
spodbuja, naj pospešujejo stalno 
usposabljanje delavcev v poklicnem 
obdobju ter tako omogočijo nadaljnjo 
specializacijo in ustvarijo priložnosti za 
napredovanje na delovnem področju.

Or. en

Predlog spremembe 44
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj olajšajo 
udeležbo delodajalcev in delavcev v 
izobraževanju in usposabljanju, zlasti v 
malih in srednjih podjetij – z 
zmanjšanjem birokracije, sprejetjem 
posodobljenih programov itd. –, da bi 
povečali produktivnost in kakovost dela 
ter hkrati dali poklicni poti delavcev 
dodano vrednost;

Or. el
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Predlog spremembe 45
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja potrebo po krepitvi 
sodelovanja in udeležbe socialnih 
partnerjev pri pripravi, določitvi vsebine 
in postopku izvajanja programov 
izobraževanja in usposabljanja;

Or. el

Predlog spremembe 46
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj si zastavijo 
visoke cilje in uporabljajo inovativne 
politike pri soočanju s šolskim osipom, ter 
poziva k raznolikim in prilagodljivim 
učnim možnostim, prilagojenim potrebam 
različnih učencev, uvedbi dualnega 
sistema, ki bi združeval študij in praktično 
učenje, ter boljšim priložnostim v 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju;

6. poziva države članice, naj si zastavijo 
visoke cilje in uporabljajo inovativne 
politike pri soočanju s šolskim osipom, ter 
podpira raznolike in prilagodljive učne
možnosti, prilagojene potrebam različnih 
učencev, uvedbo dualnega sistema, ki bi 
združeval študij in praktično učenje, ter 
boljše priložnosti v poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju;

Or. cs

Predlog spremembe 47
Csaba Sógor

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

6a. opozarja, da je nujna sinergija med 
ponujeno delovno silo in absorpcijsko 
sposobnostjo trga dela;

Or. hu

Predlog spremembe 48
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je treba bolje pripraviti 
prehod med svetovi izobraževanja, 
začetnega in stalnega usposabljanja ter 
dela; meni, da je treba povečati interakcije 
ter razvijati partnerstva med univerzami, 
ponudniki usposabljanja in mladinskimi 
organizacijami, da bi omogočili 
prilagajanje in trajno poklicno 
vključevanje učencev;

Or. fr

Predlog spremembe 49
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. pozdravlja razvoj partnerstev med 
ponudniki izobraževanja in usposabljanja 
ter podjetji, raziskovalnimi ustanovami in 
civilno družbo kot sredstva za zmanjšanje 
brezposelnosti, vendar pod pogojem, da to 
ne zmanjšuje humanistične vrednosti 
izobraževanja in ne postane samo sebi 
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namen;

Or. el

Predlog spremembe 50
Malika Benarab-Attou
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja, da je treba spretnosti in 
znanja, pridobljene med prostovoljnim 
delom, priznati uradno tako na poklicni 
kot na izobraževalni ravni, da bi okrepili 
bistvene povezave med neformalnim 
učenjem in formalnim izobraževanjem;

Or. fr

Predlog spremembe 51
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. vztraja pri pripravi strategij za 
vseživljenjsko učenje, ki bodo izpolnjevale 
zahtevo po ekonomski in socialni 
učinkovitosti; poziva države članice, naj 
izboljšajo priznavanje in vrednotenje 
pripravništev in neformalnega 
izobraževanja;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 α (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. v okviru strategije Evropa 2020 in 
zaradi osrednjega pomena ciljev, 
povezanih z izobraževanjem in 
usposabljanjem, pri povečevanju 
kakovosti dela, produktivnosti in 
konkurenčnosti Unije poziva države 
članice, naj v sodelovanju s Komisijo 
sprejmejo pobude, da bi opredelile pojav 
mladih, ki niso zaposleni ter se ne 
izobražujejo in ne usposabljajo, in 
pripravile strategije za učinkovit boj proti 
temu pojavu;

Or. el

Predlog spremembe 53
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo, naj spodbuja 
konstruktivno sodelovanje med državami 
članicami ter izmenjave izkušenj, 
strokovnega znanja in dobrih praks;

Or. el

Predlog spremembe 54
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

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

6c. ugotavlja, da se sistemi izobraževanja 
in usposabljanja med državami zelo 
razlikujejo, in ob upoštevanju načela 
subsidiarnosti predlaga, naj se hkrati s 
poročilom o napredku objavi koristen 
vodnik o vsaki državi članici, ki bo 
vseboval priporočila za izboljšanje 
obstoječih politik in razvoj nacionalnih 
izobraževalnih sistemov;

Or. el

Predlog spremembe 55
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. daje prednost uresničevanju 
povezanih ukrepov za izobraževanje in 
usposabljanje glede na posebnosti vsake 
ciljne skupine in potrebe na geografski 
ravni ali ravni poklicnih sektorjev;

Or. el

Predlog spremembe 56
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k okrepljenemu dialogu o 
politikah in k sodelovanju na področju 
izobraževanja in usposabljanja med Unijo 
in njenimi mednarodnimi partnerji, ki bosta 
odražala naraščajočo ekonomsko, socialno 

7. poziva k okrepljenemu dialogu o 
politikah in k sodelovanju na področju 
izobraževanja in usposabljanja med Unijo 
in njenimi mednarodnimi partnerji, ki bosta 
odražala naraščajočo ekonomsko, socialno 
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in politično medsebojno odvisnost ter 
prispevala k izvajanju zunanje razsežnosti 
strategije Evropa 2020.

in politično medsebojno odvisnost ter 
prispevala k izvajanju zunanje razsežnosti 
strategije Evropa 2020; vseeno opozarja na 
škodljive učinke varčevalnih programov, 
ki vodijo k begu možganov znotraj Unije 
in v tretje države.

Or. fr

Predlog spremembe 57
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva h krepitvi zunanje razsežnosti 
politik EU na področju zaposlovanja ter 
izobraževanja in usposabljanja v 
sosednjih državah in drugje, da bi podprli 
stabilnost, blaginjo in nove zaposlitvene 
možnosti za državljane držav partneric ob 
hkratnem razvoju boljših instrumentov za 
upravljanje in poenostavitev migracij 
usposobljene delovne sile v Evropo, da bi 
zapolnili primanjkljaje na področju znanj 
in spretnosti, ki so posledica 
demografskih sprememb v Evropi.

Or. ro

Predlog spremembe 58
Olle Ludvigsson

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. opozarja, da morajo biti nacionalni 
sistemi poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja kot akterji na svetovnem 
trgu izobraževanja povezani s širšim 
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svetom, da bi ostali sodobni in 
konkurenčni, ter da morajo biti sposobni 
pritegniti učence iz drugih evropskih in 
tretjih držav, jim zagotoviti izobraževanje 
in usposabljanje ter lažje priznavanje 
njihovega znanja in spretnosti; poudarja, 
da so ta vprašanja zaradi demografskih 
sprememb in mednarodne migracije še 
pomembnejša;

Or. en

Predlog spremembe 59
Olle Ludvigsson

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poudarja, da čeprav se evropsko 
območje izobraževanja in usposabljanja 
razvija, cilj odprave ovir za mobilnost še 
ni bil dosežen in mobilnost učencev v 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju 
ostaja nizka; poudarja, da bosta 
povečanje mednarodne mobilnosti 
učencev in učiteljev v poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju ter 
priznavanje njihovega znanja, spretnosti 
in usposobljenosti, ki so jih pridobili v 
tujini, pomemben izziv za prihodnost ter 
da sta za pritegnitev več tujih učencev v 
naše sisteme poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja potrebna tudi boljše in 
ciljno usmerjeno zagotavljanje informacij 
in smernic.

Or. en

Predlog spremembe 60
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj vse 
zainteresirane strani, zlasti socialne 
partnerje, vključijo v pripravo in izvajanje 
politik izobraževanja in usposabljanja.

Or. fr


