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Predlog spremembe 1
Ole Christensen, Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. ker je kriza privedla do porasta 
negotovih oblik zaposlitve mladih –
zaposlitev za določen čas in s krajšim 
delovnim časom ter neplačanega dela –, ki 
zelo pogosto izpodrivajo obstoječa delovna 
mesta;

Or. en

Predlog spremembe 2
Ole Christensen, Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek - 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1 a. ker so bile gospodarske izgube zaradi 
izključenosti mladih s trga dela ocenjene 
na 153 milijard EUR, kar ustreza 1,2 % 
BDP EU3;
__________________
3 Eurofound (2012), raziskava z naslovom 
„NEETs: young people not in 
employment, education or training: 
characteristics, costs and policy responses 
in Europe“ (Mladi, ki niso niti zaposleni 
niti vključeni v izobraževanje ali 
usposabljanje: značilnosti, stroški in 
odzivi politik v Evropi), Urad za 
publikacije Evropske unije, Luxembourg.

Or. en
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Predlog spremembe 3
Ole Christensen, Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek -1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1 b. ker leta 2011 7,5 milijona mladih v 
starosti od 15 do 24 let in 6,5 milijona 
mladih v starosti od 25 do 29 let ni bilo 
niti zaposlenih, niti vključenih v 
izobraževanje ali usposabljanje (NEET);

Or. en

Predlog spremembe 4
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen z vplivom strategije za 
mlade v prvem ciklu (2010–2012), ki je 
zagotovil prilagodljiv okvir za 
medsektorsko vključevanje Komisije, 
držav članic in ustreznih interesnih skupin;

1. obžaluje šibek vpliv strategije za mlade 
v prvem ciklu (2010–2012); poudarja, da 
je bil okvir za medsektorsko vključevanje 
Komisije, držav članic in ustreznih 
interesnih skupin dober začetek, vendar da 
ukrepi niso bili dovolj strogi;

Or. en

Predlog spremembe 5
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen z vplivom strategije za 
mlade v prvem ciklu (2010–2012), ki je 
zagotovil prilagodljiv okvir za 

1. je seznanjen s tem, da čeprav ima 
strategija za mlade pozitiven vpliv v prvem 
ciklu (2010–2012), ker zagotavlja
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medsektorsko vključevanje Komisije, 
držav članic in ustreznih interesnih skupin;

prilagodljiv okvir za medsektorsko 
vključevanje Komisije, držav članic in 
ustreznih interesnih skupin, to ne spremeni 
dejstva, da so predvsem mladi še naprej v 
vedno bolj skrb vzbujajočem obsegu žrtve 
trenutne krize; zato poudarja, da je nujno 
okrepiti prizadevanje za zagotovitev 
dostojne prihodnosti celotni generaciji, 
tako da se ne izboljša samo dostop do 
zaposlitve, izobraževanja in usposabljanja, 
temveč tudi do zdravja, stanovanja, 
kulture in državljanstva; 

Or. fr

Predlog spremembe 6
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. ugotavlja, da bi morale Komisija in 
države članice večjo pozornost nameniti 
razvijanju medsektorskega sodelovanja, 
zlasti vprašanju, kako bi pristope in 
metode mladinske politike in mladinskega 
dela lahko uporabili na drugih zadevnih 
področjih;

Or. en

Predlog spremembe 7
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. poudarja, da bi države članice lahko 
spodbudili k sprejetju ukrepov za 
preprečevanje medgeneracijskega prenosa 
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revščine in izključenosti s pomočjo 
medsektorskega sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 8
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da so zaposlitveni vidiki strategije 
za mlade postali nujnejši zaradi trenutne 
krize in zaskrbljujoče visoke stopnje 
brezposelnosti mladih; poudarja, da bi 
moral naslednji cikel (2013–2015) z 
osredotočanjem na brezposelnost mladih, 
izobraževanje in usposabljanje, prispevati k 
dvema splošnima ciljema strategije za
mlade– ustvarjanju enakih možnosti za 
mlade na trgu dela ter spodbujanju socialne 
vključenosti;

2. meni, da so zaposlitveni vidiki strategije 
za mlade vedno nujnejši zaradi trenutne 
krize; zaskrbljujoče visoke stopnje 
brezposelnosti mladih povečujejo potrebo 
po tem, da se vprašanja v zvezi z mlado 
generacijo, ki je v središču krize, vključijo 
v učinkovite politike; poudarja, da bi moral 
naslednji cikel (2013–2015) z 
osredotočanjem na brezposelnost mladih, 
izobraževanje in usposabljanje prispevati k 
dvema splošnima ciljema strategije za
mlade – ustvarjanju enakih možnosti za 
mlade na trgu dela ter spodbujanju socialne 
vključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 9
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da so zaposlitveni vidiki strategije 
za mlade postali nujnejši zaradi trenutne 
krize in zaskrbljujoče visoke stopnje 
brezposelnosti mladih; poudarja, da bi 
moral naslednji cikel (2013–2015) z 
osredotočanjem na brezposelnost mladih, 

2. poudarja, da so zaposlitveni vidiki 
strategije za mlade vedno nujnejši zaradi 
trenutne krize in zaskrbljujoče visoke 
stopnje brezposelnosti mladih ter 
ocenjenih stroškov „neukrepanja“ v EU;
poudarja, da bi moral naslednji cikel
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izobraževanje in usposabljanje, prispevati k 
dvema splošnima ciljema strategije za
mlade– ustvarjanju enakih možnosti za 
mlade na trgu dela ter spodbujanju socialne 
vključenosti;

(2013–2015) z osredotočanjem na 
brezposelnost mladih ter formalno,
neformalno in priložnostno izobraževanje 
in usposabljanje prispevati k dvema 
splošnima ciljema strategije za mlade –
ustvarjanju enakih možnosti za mlade na 
trgu dela ter spodbujanju socialne 
vključenosti; vendar poudarja, da enake 
možnosti kot cilj ne upoštevajo izrazito 
negativnega učinka krize in tudi kriznih 
ukrepov na mlade in njihovo udeležbo v 
družbi; opozarja na osredotočenost, da se 
mlade za vsako ceno vključi v zaposlitev, 
in poudarja, da se zaradi tega lahko 
spregledajo kakovost dela in pravice 
mladih na delovnem mestu, zlasti pravica 
do dostojnega dohodka; obžaluje vrsto 
sprejetih ukrepov za vključitev mladih v 
zaposlitev z manj pravicami ali manjšim 
dohodkom in poudarja, da to meji na 
diskriminacijo na podlagi starosti;

Or. en

Predlog spremembe 10
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da so zaposlitveni vidiki strategije
za mlade postali nujnejši zaradi trenutne 
krize in zaskrbljujoče visoke stopnje 
brezposelnosti mladih; poudarja, da bi 
moral naslednji cikel (2013–2015) z 
osredotočanjem na brezposelnost mladih, 
izobraževanje in usposabljanje, prispevati k 
dvema splošnima ciljema strategije za
mlade– ustvarjanju enakih možnosti za 
mlade na trgu dela ter spodbujanju socialne 
vključenosti;

2. meni, da je strategija za mlade zaradi
svojih zaposlitvenih vidikov vedno 
nujnejša zaradi trenutne krize in 
zaskrbljujoče visoke stopnje brezposelnosti 
mladih; poudarja, da je ta stopnja januarja 
2013 v Evropski uniji dosegla 23,6 % in 
da, kar je še bolj skrb vzbujajoče, osem 
milijonov oseb v starosti od 15 do 24 let ni 
vključenih v izobraževanje, usposabljanje 
ali proces zaposlovanja; poudarja, da bi 
moral naslednji cikel (2013–2015) z 
osredotočanjem na brezposelnost mladih, 
izobraževanje in usposabljanje prispevati k 
dvema splošnima ciljema strategije za
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mlade – ustvarjanju enakih možnosti za 
mlade na trgu dela ter spodbujanju socialne 
vključenosti;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da so zaposlitveni vidiki strategije 
za mlade postali nujnejši zaradi trenutne 
krize in zaskrbljujoče visoke stopnje 
brezposelnosti mladih; poudarja, da bi 
moral naslednji cikel (2013–2015) z 
osredotočanjem na brezposelnost mladih, 
izobraževanje in usposabljanje, prispevati k 
dvema splošnima ciljema strategije za
mlade– ustvarjanju enakih možnosti za 
mlade na trgu dela ter spodbujanju socialne 
vključenosti;

2. meni, da so zaposlitveni vidiki strategije 
za mlade vedno nujnejši zaradi trenutne 
krize in zaskrbljujoče visoke stopnje 
brezposelnosti mladih; vseeno poudarja, da
je v EU približno dva milijona prostih 
delovnih mest, večinoma zaradi 
pomanjkanja delavcev z znanji, ki jih 
zahteva lokalni trg dela; poudarja, da bi 
moral naslednji cikel (2013–2015) z 
osredotočanjem na brezposelnost mladih, 
izobraževanje in usposabljanje prispevati k 
dvema splošnima ciljema strategije za
mlade – ustvarjanju enakih možnosti za 
mlade na trgu dela ter spodbujanju socialne 
vključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 12
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da so zaposlitveni vidiki strategije 
za mlade postali nujnejši zaradi trenutne 
krize in zaskrbljujoče visoke stopnje 
brezposelnosti mladih; poudarja, da bi 

2. meni, da so zaposlitveni vidiki strategije 
za mlade vedno nujnejši zaradi trenutne 
krize in zaskrbljujoče visoke stopnje 
brezposelnosti mladih; poudarja, da bi 
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moral naslednji cikel (2013–2015) z 
osredotočanjem na brezposelnost mladih, 
izobraževanje in usposabljanje, prispevati k 
dvema splošnima ciljema strategije za
mlade– ustvarjanju enakih možnosti za 
mlade na trgu dela ter spodbujanju socialne 
vključenosti;

moral naslednji cikel (2013–2015) z 
osredotočanjem na brezposelnost mladih, 
izobraževanje in usposabljanje prispevati k 
dvema splošnima ciljema strategije za
mlade – ustvarjanju enakih možnosti za 
mlade na trgu dela ter spodbujanju socialne 
vključenosti; ugotavlja, da bo strategija za 
mlade prispevala k uresničitvi ciljev 
strategije Evropa 2020, in sicer zlasti 
ciljev v zvezi z revščino, stopnjami 
opuščanja šolanja in brezposelnostjo;

Or. es

Predlog spremembe 13
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da so zaposlitveni vidiki strategije 
za mlade postali nujnejši zaradi trenutne 
krize in zaskrbljujoče visoke stopnje 
brezposelnosti mladih; poudarja, da bi 
moral naslednji cikel (2013–2015) z 
osredotočanjem na brezposelnost mladih, 
izobraževanje in usposabljanje, prispevati k 
dvema splošnima ciljema strategije za
mlade– ustvarjanju enakih možnosti za 
mlade na trgu dela ter spodbujanju socialne 
vključenosti;

2. meni, da so zaposlitveni vidiki strategije 
za mlade vedno nujnejši zaradi trenutne 
krize in zaskrbljujoče visoke stopnje 
brezposelnosti mladih; poudarja, da bi 
moral naslednji cikel (2013–2015) z 
osredotočanjem na brezposelnost mladih, 
izobraževanje in usposabljanje prispevati k 
dvema splošnima ciljema strategije za
mlade – ustvarjanju enakih možnosti za 
mlade na trgu dela ter spodbujanju socialne 
vključenosti; poudarja, da bi morala 
strategija za mlade zagotoviti kakovostna 
delovna mesta, ki bi mladim omogočala 
samostojno življenje zunaj revščine, v prvi 
vrsti v njihovi domovini;

Or. de

Predlog spremembe 14
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da so za uresničitev ciljev 
Unije v zvezi s strategijo za mlade – glede 
na večrazsežnostno naravo te pobude –
potrebni posebni, stalni, dosledni in 
usklajeni ukrepi vseh zainteresiranih 
strani na vseh ravneh uprave in v 
različnih sektorjih, kjer se izvajajo 
politični ukrepi; poziva države članice, naj 
– ob pomoči Komisije – sprejmejo 
poenostavljene, ciljno naravnane pristope, 
osredotočene na posebne socialno-
ekonomske pogoje in stanje trga dela v 
vsaki državi članici;

Or. el

Predlog spremembe 15
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je treba še naprej močno 
spodbujati prizadevanja na področju 
zaposlovanja in podjetništva ter večjega 
dostopa do dela kot tudi razvoja 
inovacijskih in ustvarjalnih sposobnosti 
mladih;

Or. en

Predlog spremembe 16
Ole Christensen, Evelyn Regner

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

2a. poudarja glavne cilje strategije Evropa 
2020, in sicer da bi moralo biti 75 % 
prebivalstva med 20. in 64. letom starosti 
zaposlenega, da bi morale biti stopnje 
osipa pod 10 % in da bi bilo treba vsaj 20 
milijonov ljudi rešiti iz revščine in 
socialne izključenosti; poudarja, da bi 
moralo biti izvajanje strategije za mlade v 
naslednjem ciklu tesno povezano z 
uresničevanjem krovnih ciljev strategije 
Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 17
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 2b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 b. poziva države članice, naj izdajo 
poročila o socialnem položaju in 
življenjskih pogojih mladih, ki bodo 
temeljila na znanju in dokazih;

Or. en

Predlog spremembe 18
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti ranljivim skupinam z 
visokim tveganjem za socialno 
izključenost, kamor spadajo osebe, ki niso 

3. poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti ranljivim skupinam z 
visokim tveganjem za socialno 
izključenost, kamor spadajo mladi brez 
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vključene v izobraževanje, usposabljanje 
ali proces zaposlovanja, ter prikrajšana 
mladina;

izobrazbe ali zaposlitve, prikrajšana 
mladina in mladi, ki so opustili šolanje;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti ranljivim skupinam z 
visokim tveganjem za socialno 
izključenost, kamor spadajo osebe, ki niso 
vključene v izobraževanje, usposabljanje 
ali proces zaposlovanja, ter prikrajšana 
mladina;

3. poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti ranljivim skupinam z 
visokim tveganjem za socialno 
izključenost, kamor spadajo osebe, ki niso 
vključene v izobraževanje, usposabljanje 
ali proces zaposlovanja, ter prikrajšana in 
invalidna mladina;

Or. es

Predlog spremembe 20
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti ranljivim skupinam z 
visokim tveganjem za socialno 
izključenost, kamor spadajo osebe, ki niso 
vključene v izobraževanje, usposabljanje 
ali proces zaposlovanja, ter prikrajšana 
mladina;

3. poudarja, da bi bilo treba že v zgodnji 
starosti posebno pozornost nameniti 
ranljivim skupinam z visokim tveganjem 
za socialno izključenost, kamor spadajo 
osebe, ki niso vključene v izobraževanje, 
usposabljanje ali proces zaposlovanja, ter 
prikrajšana mladina; zato poziva države 
članice, naj pripravijo nacionalne 
akcijske načrte in jih dosledno izvajajo;

Or. de
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Predlog spremembe 21
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti ranljivim skupinam z 
visokim tveganjem za socialno 
izključenost, kamor spadajo osebe, ki niso 
vključene v izobraževanje, usposabljanje 
ali proces zaposlovanja, ter prikrajšana 
mladina;

3. poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti ranljivim skupinam z 
visokim tveganjem za socialno 
izključenost, kamor spadajo osebe, ki niso 
vključene v izobraževanje, usposabljanje 
ali proces zaposlovanja, invalidne osebe
ter prikrajšana mladina in osebe iz 
manjšin, kot so Romi, mladoletniki brez 
spremstva in priseljenci;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti ranljivim skupinam z 
visokim tveganjem za socialno 
izključenost, kamor spadajo osebe, ki niso 
vključene v izobraževanje, usposabljanje 
ali proces zaposlovanja, ter prikrajšana 
mladina;

3. poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti ranljivim skupinam z 
visokim tveganjem za socialno 
izključenost, kamor spadajo osebe, ki niso 
vključene v izobraževanje, usposabljanje 
ali proces zaposlovanja, ter prikrajšana 
mladina, tako da se jim zagotovijo 
dejanske in oprijemljive priložnosti, ki jim 
lahko omogočijo, da se izognejo dolgi in 
škodljivi odsotnosti s trga dela, ohranjajo 
in krepijo njihov človeški kapital, 
dolgoročno ohranjajo njihove 
zaposlitvene in poklicne možnosti ter 
povečujejo njihove možnosti za zaslužek;

Or. en



PE510.626v01-00 14/31 AM\935002SL.doc

SL

Predlog spremembe 23
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti ranljivim skupinam z 
visokim tveganjem za socialno 
izključenost, kamor spadajo osebe, ki niso 
vključene v izobraževanje, usposabljanje 
ali proces zaposlovanja, ter prikrajšana 
mladina;

3. poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti ranljivim skupinam z 
visokim tveganjem za socialno 
izključenost, kamor spadajo osebe, ki niso 
vključene v izobraževanje, usposabljanje 
ali proces zaposlovanja, ter prikrajšana 
mladina, da bi spodbudili njihovo dejavno 
udeležbo v družbi;

Or. en

Predlog spremembe 24
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti ranljivim skupinam z 
visokim tveganjem za socialno 
izključenost, kamor spadajo osebe, ki niso 
vključene v izobraževanje, usposabljanje 
ali proces zaposlovanja, ter prikrajšana 
mladina;

3. poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti ranljivim skupinam z 
visokim tveganjem za socialno 
izključenost, kamor spadajo osebe, ki niso 
vključene v izobraževanje, usposabljanje 
ali proces zaposlovanja, ter prikrajšana 
mladina, kot tudi regijam, kjer stopnja 
brezposelnosti mladih presega 25 %;

Or. en

Predlog spremembe 25
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti ranljivim skupinam z 
visokim tveganjem za socialno 
izključenost, kamor spadajo osebe, ki niso 
vključene v izobraževanje, usposabljanje 
ali proces zaposlovanja, ter prikrajšana 
mladina;

3. poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti ranljivim skupinam z 
visokim tveganjem za socialno 
izključenost, kamor spadajo osebe, ki niso 
vključene v izobraževanje, usposabljanje 
ali proces zaposlovanja, ter prikrajšana 
mladina; opozarja, da način, kako mladi 
začnejo svojo poklicno pot, močno vpliva 
na njihov nadaljnji razvoj;

Or. pl

Predlog spremembe 26
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da mladi predstavljajo velik 
delež pogodb za določen čas ali pogodb o 
zaposlitvi s krajšim delovnim časom, zato 
je pomembno, da se zagotovi ustrezna 
socialna zaščita;

Or. es

Predlog spremembe 27
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po boju proti zgodnji 
opustitvi izobraževanja s pomočjo dialoga 
med izobraževalnim sektorjem ter javnimi 

4. poudarja potrebo po boju proti zgodnji 
opustitvi izobraževanja s spodbujanjem 
povečanja odstotka diplomantov s
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in zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
boljšo povezavo med začetnim in 
nadaljnjim poklicnim usposabljanjem ter z 
uvedbo dvostopenjskih izobraževalnih 
sistemov;

pomočjo dialoga med izobraževalnim 
sektorjem ter javnimi in zasebnimi zavodi 
za zaposlovanje, boljšo povezavo med 
začetnim in nadaljnjim poklicnim 
usposabljanjem ter z uvedbo dualnih
izobraževalnih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 28
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po boju proti zgodnji 
opustitvi izobraževanja s pomočjo dialoga
med izobraževalnim sektorjem ter javnimi 
in zasebnimi zavodi za zaposlovanje,
boljšo povezavo med začetnim in
nadaljnjim poklicnim usposabljanjem ter 
z uvedbo dvostopenjskih izobraževalnih 
sistemov;

4. opozarja, da se je treba boriti proti 
predčasnemu opuščanju šolanja; 
poudarja, da cilji strategije EU 2020 za 
zmanjšanje predčasnega opuščanja 
šolanja ne bodo doseženi brez večjih 
celostnih ukrepov; poziva države članice, 
naj izboljšajo in poenostavijo strukture za 
dialog med: zadevnimi osebami,
izobraževalnim sektorjem in zavodi za 
zaposlovanje ter službami za socialne in 
družinske storitve; opozarja na 
učinkovitost in uspešnost izboljšanja 
povezav in sodelovanja med akterji v 
izobraževanju, začetnem in nadaljnjem 
poklicnem usposabljanju ter mladinskem 
delu; poudarja, da bo sodelovanje med 
institucijami brez dialoga z zadevnimi 
osebami še naprej neučinkovito; poudarja 
močne vidike vključevanja, ki so značilni 
za dualne izobraževalne sisteme; poziva 
vse akterje, naj bistveno izboljšajo in 
zagotovijo prehajanje med 
izobraževanjem, usposabljanjem in 
zaposlitvijo, saj so prehodna obdobja 
izjemno tvegana za tiste z zelo visokim 
tveganjem za izključenost ali opustitev 
šolanja;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po boju proti zgodnji 
opustitvi izobraževanja s pomočjo dialoga 
med izobraževalnim sektorjem ter javnimi 
in zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
boljšo povezavo med začetnim in 
nadaljnjim poklicnim usposabljanjem ter z 
uvedbo dvostopenjskih izobraževalnih
sistemov;

4. poudarja potrebo po boju proti zgodnji 
opustitvi izobraževanja s pomočjo dialoga 
med izobraževalnim sektorjem ter, po eni 
strani, strukturami za mladinsko delo, in, 
po drugi strani, javnimi in zasebnimi 
zavodi za zaposlovanje, z boljšo povezavo
z začetnim in nadaljnjim poklicnim 
usposabljanjem ter z uvedbo ciljnih
izobraževalnih programov za 
preprečevanje in spremljanje zgodnje 
opustitve izobraževanja in z razvojem 
inovativnih programov, kot so dualno 
izobraževanje ali programi ponovnega 
vključevanja, ki ponujajo drugo 
priložnost;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po boju proti zgodnji 
opustitvi izobraževanja s pomočjo dialoga 
med izobraževalnim sektorjem ter javnimi 
in zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
boljšo povezavo med začetnim in 
nadaljnjim poklicnim usposabljanjem ter z 
uvedbo dvostopenjskih izobraževalnih 
sistemov;

4. poudarja potrebo po boju proti zgodnji 
opustitvi izobraževanja s pomočjo dialoga 
med izobraževalnim sektorjem ter javnimi 
in zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
boljšo povezavo med začetnim in 
nadaljnjim poklicnim usposabljanjem ter z 
uvedbo dualnih izobraževalnih sistemov; v 
zvezi s tem poudarja pomembno vlogo, ki 
jo lahko ima razvoj v zgodnjem otroštvu, 
da se razbije začarani medgeneracijski 



PE510.626v01-00 18/31 AM\935002SL.doc

SL

krog nizke stopnje človekovega razvoja za 
prikrajšane otroke;

Or. en

Predlog spremembe 31
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po boju proti zgodnji 
opustitvi izobraževanja s pomočjo dialoga 
med izobraževalnim sektorjem ter javnimi 
in zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
boljšo povezavo med začetnim in 
nadaljnjim poklicnim usposabljanjem ter z 
uvedbo dvostopenjskih izobraževalnih 
sistemov;

4. poudarja potrebo po boju proti zgodnji 
opustitvi izobraževanja s pomočjo dialoga 
med izobraževalnim sektorjem ter javnimi 
in zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
boljšo povezavo med začetnim in 
nadaljnjim poklicnim usposabljanjem ter z 
uvedbo dualnih izobraževalnih sistemov in 
s krepitvijo partnerstev med podjetji in 
šolami za spodbujanje usposabljanja, ki 
ustreza potrebam trga dela;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba zagotoviti 
pridobitev baze ključnega znanja, 
bistvenega za osebno rast vsakega 
posameznika, ne glede na izbrani način 
boja proti zgodnji opustitvi izobraževanja; 
poudarja, da je treba vsakega dijaka 
podpreti pri pripravi njegovih poklicnih 
načrtov z uvedbo izobraževanja o poklicni 
poti za vse in modula o poklicih od 
začetka srednješolskega izobraževanja; 
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Or. fr

Predlog spremembe 33
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da je treba prehod iz 
izobraževanja in usposabljanja v 
zaposlitev izboljšati ter uskladiti s 
potrebami trga dela, da bodo mladi lažje 
našli delo, še zlasti svojo prvo zaposlitev;

Or. es

Predlog spremembe 34
Ole Christensen, Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. ugotavlja, da je prehod iz 
izobraževanja na delovno mesto še 
posebno pomemben trenutek za mlade; 
poziva države članice, naj okrepijo 
svetovalne in usmerjevalne službe v 
zgodnji fazi ter mladim s tem zagotovijo 
več pomoči in informacij, da se bodo 
premišljeno odločali o svoji prihodnji 
poklicni poti;

Or. en

Predlog spremembe 35
Verónica Lope Fontagné
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. izpostavlja potencial za ustvarjanje 
delovnih mest v zelenem gospodarstvu, 
zdravstvenem in socialnem varstvu ter 
IKT in poudarja, da je treba vlagati v 
izobraževanje in usposabljanje, da bi bili 
mladi prvi, ki bi imeli koristi od tega;

Or. es

Predlog spremembe 36
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. ugotavlja, da je treba spodbujati 
mobilnost, in sicer znotraj in onkraj 
nacionalnih meja, da se izboljšajo 
izobraževanje, usposabljanje in 
obojestransko učenje ter da se olajša 
usklajevanje ponudbe delovne sile v 
Evropi s povpraševanjem;

Or. es

Predlog spremembe 37
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja predloge Komisije o okviru 
za kakovost pripravništev ter o koaliciji za 
vajeništva, ki so namenjeni spodbujanju 
kakovostnih pripravništev po vsej EU;

5. pozdravlja predloge Komisije, da bi z 
okvirom za kakovost pripravništev
poudarili ravni kvalifikacij študentov in 
mladih, ter o koaliciji za vajeništva, ki so 
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poziva države članice k nujnemu izvajanju 
strategije za mlade, s čimer se zagotovi boj
proti brezposelnosti mladih ter omogoča
črpanje 6 milijard evrov iz skladov EU, 
namenjenih pobudi za zaposlovanje 
mladih; poziva Komisijo k zagotavljanju 
praktične podpore državam članicam pri 
izvajanju jamstva za mlade;

namenjeni spodbujanju kakovostnih 
pripravništev po vsej EU; poziva države
članice k nujnemu izvajanju jamstva za 
mlade, da bi se tako borili proti 
brezposelnosti mladih, ter k črpanju 6 
milijard evrov iz skladov EU, namenjenih 
pobudi za zaposlovanje mladih; poziva 
Komisijo k zagotavljanju praktične 
podpore državam članicam pri izvajanju 
jamstva za mlade;

Or. en

Predlog spremembe 38
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja predloge Komisije o okviru 
za kakovost pripravništev ter o koaliciji za 
vajeništva, ki so namenjeni spodbujanju 
kakovostnih pripravništev po vsej EU;
poziva države članice k nujnemu izvajanju 
strategije za mlade, s čimer se zagotovi boj
proti brezposelnosti mladih ter omogoča
črpanje 6 milijard evrov iz skladov EU, 
namenjenih pobudi za zaposlovanje 
mladih; poziva Komisijo k zagotavljanju 
praktične podpore državam članicam pri 
izvajanju jamstva za mlade;

5. pozdravlja predloge Komisije o okviru 
za kakovost plačanih pripravništev ter o 
koaliciji za vajeništva, ki so namenjeni 
spodbujanju kakovostnih pripravništev po 
vsej EU; opozarja na pomen podpiranja 
ukrepov družbene odgovornosti podjetij za 
spodbujanje vajeništva, zlasti v obliki 
mentorstev starejših mladim v podjetjih; 
poziva države članice k nujnemu izvajanju 
jamstva za mlade, da bi se tako borili proti 
brezposelnosti mladih, ter k črpanju 6 
milijard evrov iz skladov EU, namenjenih 
pobudi za zaposlovanje mladih, zlasti s 
podpiranjem podjetništva mladih z 
mikrofinanciranji; poziva Komisijo k 
zagotavljanju praktične podpore državam 
članicam pri izvajanju jamstva za mlade;

Or. fr

Predlog spremembe 39
Malika Benarab-Attou
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja predloge Komisije o okviru 
za kakovost pripravništev ter o koaliciji za 
vajeništva, ki so namenjeni spodbujanju 
kakovostnih pripravništev po vsej EU;
poziva države članice k nujnemu izvajanju 
strategije za mlade, s čimer se zagotovi boj
proti brezposelnosti mladih ter omogoča
črpanje 6 milijard evrov iz skladov EU, 
namenjenih pobudi za zaposlovanje 
mladih; poziva Komisijo k zagotavljanju 
praktične podpore državam članicam pri 
izvajanju jamstva za mlade;

5. pozdravlja predloge Komisije o okviru 
za kakovost pripravništev ter o koaliciji za 
vajeništva, ki so namenjeni spodbujanju 
kakovostnih pripravništev po vsej EU;
poziva države članice, naj za 
pripravništva, ki potekajo v okviru 
formalnega izobraževanja, zagotovijo 
opredeljen pedagoški okvir, za tista, ki 
potekajo zunaj formalnega izobraževanja, 
pa naj velja vrsta pravic, vključno s 
socialno varnostjo in ustreznim denarnim 
nadomestilom v skladu s kolektivnimi 
pogodbami in zakonodajo o minimalni 
plači; poziva države članice k nujnemu 
izvajanju jamstva za mlade in takojšnjemu 
zagonu zadevnih projektov, da bi se tako 
borili proti brezposelnosti mladih, ter k
črpanju 6 milijard evrov iz skladov EU, 
namenjenih pobudi za zaposlovanje 
mladih, ob tem pa naj zagotovijo tudi 
lastna sredstva; poziva Komisijo k 
zagotavljanju praktične podpore državam 
članicam pri izvajanju jamstva za mlade ter
k zagotavljanju vključenosti mladinskih 
organizacij v načrtovanje in izvajanje 
programov na vseh ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 40
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja predloge Komisije o okviru 
za kakovost pripravništev ter o koaliciji za 
vajeništva, ki so namenjeni spodbujanju 
kakovostnih pripravništev po vsej EU;

5. pozdravlja predloge Komisije o okviru 
za kakovost pripravništev ter o koaliciji za 
vajeništva, ki so namenjeni spodbujanju 
kakovostnih pripravništev po vsej EU;
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poziva države članice k nujnemu izvajanju 
strategije za mlade, s čimer se zagotovi boj
proti brezposelnosti mladih ter omogoča
črpanje 6 milijard evrov iz skladov EU, 
namenjenih pobudi za zaposlovanje 
mladih; poziva Komisijo k zagotavljanju 
praktične podpore državam članicam pri 
izvajanju jamstva za mlade;

opozarja, da bi se morala pripravništva 
izvajati samo v okviru šolanja ali 
univerzitetnega izobraževanja; poziva 
države članice k nujnemu izvajanju 
jamstva za mlade, da bi se tako borili proti 
brezposelnosti mladih, ter k črpanju 6 
milijard evrov iz skladov EU, namenjenih 
pobudi za zaposlovanje mladih; poziva 
Komisijo k zagotavljanju praktične 
podpore državam članicam pri izvajanju 
jamstva za mlade;

Or. de

Predlog spremembe 41
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja predloge Komisije o okviru 
za kakovost pripravništev ter o koaliciji za 
vajeništva, ki so namenjeni spodbujanju 
kakovostnih pripravništev po vsej EU;
poziva države članice k nujnemu izvajanju 
strategije za mlade, s čimer se zagotovi boj
proti brezposelnosti mladih ter omogoča
črpanje 6 milijard evrov iz skladov EU, 
namenjenih pobudi za zaposlovanje 
mladih; poziva Komisijo k zagotavljanju 
praktične podpore državam članicam pri 
izvajanju jamstva za mlade;

5. pozdravlja predloge Komisije o okviru 
za kakovost pripravništev ter o koaliciji za 
vajeništva, ki so namenjeni spodbujanju 
kakovostnih pripravništev po vsej EU; ob 
upoštevanju tega poziva države članice k 
nujnemu izvajanju jamstva za mlade, da bi 
se tako borili proti brezposelnosti mladih,
ter k učinkovitemu črpanju 6 milijard 
evrov iz skladov EU, namenjenih pobudi 
za zaposlovanje mladih; poziva Komisijo k 
zagotavljanju praktične podpore državam 
članicam pri izvajanju jamstva za mlade;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 
dela, ob tem pa zagotavljati visoke 
standarde;

Or. pl

Predlog spremembe 42
Nadja Hirsch



PE510.626v01-00 24/31 AM\935002SL.doc

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja predloge Komisije o okviru 
za kakovost pripravništev ter o koaliciji za 
vajeništva, ki so namenjeni spodbujanju
kakovostnih pripravništev po vsej EU;
poziva države članice k nujnemu izvajanju 
strategije za mlade, s čimer se zagotovi boj
proti brezposelnosti mladih ter omogoča
črpanje 6 milijard evrov iz skladov EU, 
namenjenih pobudi za zaposlovanje 
mladih; poziva Komisijo k zagotavljanju 
praktične podpore državam članicam pri 
izvajanju jamstva za mlade;

5. pozdravlja predloge Komisije o okviru 
za kakovost pripravništev ter o koaliciji za 
vajeništva, ki so namenjeni podpiranju
kakovostnih pripravništev po vsej EU;
vseeno opozarja, da bi pripravništva 
morala služiti predvsem izobraževanju in 
pridobivanju izkušenj, zato bi lahko bila v 
primeru krajšega trimesečnega obdobja 
tudi neplačana; poziva države članice k 
nujnemu izvajanju jamstva za mlade, da bi 
se tako borili proti brezposelnosti mladih,
ter k črpanju 6 milijard evrov iz skladov 
EU, namenjenih pobudi za zaposlovanje 
mladih; poziva Komisijo k zagotavljanju 
praktične podpore državam članicam pri 
izvajanju jamstva za mlade;

Or. de

Predlog spremembe 43
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja predloge Komisije o okviru 
za kakovost pripravništev ter o koaliciji za 
vajeništva, ki so namenjeni spodbujanju 
kakovostnih pripravništev po vsej EU;
poziva države članice k nujnemu izvajanju 
strategije za mlade, s čimer se zagotovi boj
proti brezposelnosti mladih ter omogoča
črpanje 6 milijard evrov iz skladov EU, 
namenjenih pobudi za zaposlovanje 
mladih; poziva Komisijo k zagotavljanju 
praktične podpore državam članicam pri 
izvajanju jamstva za mlade;

5. pozdravlja predloge Komisije o okviru 
za kakovost pripravništev ter o koaliciji za 
vajeništva, ki so namenjeni spodbujanju 
kakovostnih pripravništev po vsej EU;
poudarja potrebo po oblikovanju 
skupnega pravnega okvira držav članic v 
zvezi s pripravništvi, vajeništvom in 
dualnim izobraževanjem, ki bo vključeval 
minimalne prejemke ne glede na trajanje 
usposabljanja ter ustrezno socialno 
varstvo, da se zagotovi mobilnost mladih 
ter spodbujata socialno vključevanje in 
uspešno vključevanje v poklicno življenje; 
poziva države članice k nujnemu izvajanju 
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jamstva za mlade, da bi se tako borili proti 
brezposelnosti mladih, ter k črpanju 6 
milijard evrov iz skladov EU, namenjenih 
pobudi za zaposlovanje mladih; poziva 
Komisijo k zagotavljanju praktične 
podpore državam članicam pri izvajanju 
jamstva za mlade;

Or. fr

Predlog spremembe 44
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da mladi v Evropi ne bi 
smeli postati žrtve krize in velikih krčenj, 
ki se izvajajo na vsaki ravni uprave; 
poziva države članice in Komisijo, naj 
zagotovijo, da finančne omejitve ne bodo 
ovirale gladkega izvajanja evropskega 
jamstva za mlade;

Or. el

Predlog spremembe 45
Ole Christensen, Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je uspešnost jamstva za 
mlade močno odvisna od drugih 
obstoječih javnih politik, ki zagotavljajo 
potrebno infrastrukturo in zmožnost 
zavodov za zaposlovanje, da mladim 
nudijo prilagojene in personalizirane 
storitve; poudarja, da je uspešno jamstvo 
za mlade odvisno tudi od prizadevanj 
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delodajalcev in vključenosti socialnih 
partnerjev; 

Or. en

Predlog spremembe 46
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva, naj bo zgornja starostna meja 
jamstva za mlade 30 let, da bi bil njegov 
učinek še večji;

Or. es

Predlog spremembe 47
Ole Christensen, Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. meni, da bi Komisija morala 
predlagati opredelitev kakovostnih 
pripravništev, ki bi vključevala merila za 
ustrezno plačilo, delovne pogoje ter 
zdravstvene in varnostne standarde, ne 
glede na trajanje vajeništva;

Or. en

Predlog spremembe 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

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

5c. poudarja, da bi bilo treba povečati 
mobilnost mladih za večjo usklajenost 
med ponudbo delovne sile in 
povpraševanjem po njej, tudi prek portala 
EURES ter programov vseživljenjskega 
učenja in Mladi v akciji;

Or. en

Predlog spremembe 49
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da lahko evropsko financiranje 
znatno dopolnjuje potrebne naložbe iz 
nacionalnih proračunov; poziva države 
članice, naj pri izvajanju strategije za 
mlade izkoristijo možnosti Evropskega 
socialnega sklada; poudarja, da bi morali
vire, namenjene zaposlovanju mladih, 
obravnavati kot naložbo;

6. poudarja, da lahko evropsko financiranje 
znatno dopolnjuje potrebne naložbe iz 
nacionalnih proračunov; poziva države 
članice, naj pri izvajanju strategije za 
mlade izkoristijo možnosti Evropskega 
socialnega sklada; poudarja, da bi morali
viri in pobude za financiranje, namenjeni
zaposlovanju mladih, jasno določati mlade 
za upravičence in da bi jih morali
obravnavati kot naložbo;

Or. en

Predlog spremembe 50
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da lahko evropsko financiranje 
znatno dopolnjuje potrebne naložbe iz 
nacionalnih proračunov; poziva države 

6. poudarja, da lahko evropsko financiranje 
znatno dopolnjuje potrebne naložbe iz 
nacionalnih proračunov; poziva države 
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članice, naj pri izvajanju strategije za 
mlade izkoristijo možnosti Evropskega 
socialnega sklada; poudarja, da bi morali 
vire, namenjene zaposlovanju mladih, 
obravnavati kot naložbo;

članice, naj pri izvajanju strategije za 
mlade izkoristijo možnosti Evropskega 
socialnega sklada; poudarja, da bi morali 
vire, namenjene zaposlovanju mladih, 
obravnavati kot dolgoročno in stalno 
ključno naložbo za čim večje povečanje 
potenciala mladih, in sicer z vidika trga 
dela in tudi celotne družbe; poudarja, da 
za takšno naložbo obstaja močna 
socialna, demokratična in tudi ekonomska 
utemeljitev; opozarja na visok „donos“ 
naložbe v usposabljanje in znanje; 
poudarja, da je Mednarodna organizacija 
dela priporočila proračun v višini 21 
milijard EUR za izvajanje programov 
„jamstva za mlade“ v Evropi v 
sedemletnem obdobju 2014–2020; 
poudarja, da bi morala biti naložba v 
programe jamstva za mlade izvzeta iz 
varčevalnih rezov;

Or. en

Predlog spremembe 51
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da lahko evropsko financiranje
znatno dopolnjuje potrebne naložbe iz 
nacionalnih proračunov; poziva države 
članice, naj pri izvajanju strategije za 
mlade izkoristijo možnosti Evropskega 
socialnega sklada; poudarja, da bi morali 
vire, namenjene zaposlovanju mladih, 
obravnavati kot naložbo;

6. poudarja, da lahko evropsko financiranje
podpre programe, ki do določene mere 
dopolnjujejo potrebne naložbe iz 
nacionalnih proračunov, čeprav je socialna 
politika seveda zadeva, ki je v pristojnosti 
držav članic in za katero so same 
odgovorne; poziva države članice, naj pri 
izvajanju strategije za mlade izkoristijo 
možnosti Evropskega socialnega sklada;
poudarja, da bi morali vire, namenjene 
zaposlovanju mladih, v prihodnje
obravnavati kot naložbo, saj zmanjšujejo 
dolgoročni negativni učinek 
brezposelnosti mladih;
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Or. fi

Predlog spremembe 52
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da lahko evropsko financiranje 
znatno dopolnjuje potrebne naložbe iz 
nacionalnih proračunov; poziva države 
članice, naj pri izvajanju strategije za 
mlade izkoristijo možnosti Evropskega 
socialnega sklada; poudarja, da bi morali 
vire, namenjene zaposlovanju mladih, 
obravnavati kot naložbo;

6. poudarja, da lahko evropsko financiranje 
znatno dopolnjuje potrebne naložbe iz 
nacionalnih proračunov; poziva države 
članice, naj pri izvajanju strategije za 
mlade izkoristijo možnosti Evropskega 
socialnega sklada; poudarja, da bi morali 
vire, namenjene zaposlovanju mladih, 
obravnavati kot naložbo in ne kot strošek;
opozarja, da je Eurostat resnične stroške 
brezposelnosti mladih ocenil na 
153 milijard EUR oziroma na 1,2 % BDP 
Evropske unije;

Or. fr

Predlog spremembe 53
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da lahko evropsko financiranje 
znatno dopolnjuje potrebne naložbe iz 
nacionalnih proračunov; poziva države 
članice, naj pri izvajanju strategije za 
mlade izkoristijo možnosti Evropskega 
socialnega sklada; poudarja, da bi morali 
vire, namenjene zaposlovanju mladih, 
obravnavati kot naložbo;

6. poudarja, da lahko evropsko financiranje 
znatno dopolnjuje potrebne naložbe iz 
nacionalnih proračunov; poziva države 
članice, naj pri izvajanju strategije za 
mlade izkoristijo možnosti Evropskega 
socialnega sklada; poudarja, da bi morali 
vire, namenjene zaposlovanju mladih, 
obravnavati kot naložbo; ugotavlja, da 
predvidena sredstva za strategijo za mlade 
ne zadoščajo, zlasti za regije, ki jih je 
kriza še posebno močno prizadela; 
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poudarja, da so za financiranje 
zaposlovanja mladih nujne obsežne 
naložbe v nova delovna mesta;

Or. de

Predlog spremembe 54
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja, da je Evropski socialni sklad 
čedalje pomembnejši v politikah EU, zlasti 
kar zadeva socialno vključenost, boj proti 
revščini in pomoč za ustvarjanje trajnih 
delovnih mest, ter poudarja, da je treba 
25 % sredstev Kohezijskega sklada 
nameniti za Evropski socialni sklad;

Or. es

Predlog spremembe 55
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. poudarja potrebo po aktivni in 
vključujoči politiki trga dela s posebnimi 
ukrepi za mlade; poziva države članice, 
naj preverijo, ali lahko primere najboljših 
praks iz drugih držav članic prenesejo na 
svoj trg dela;

Or. de
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Predlog spremembe 56
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k vključevanju vseh 
zainteresiranih strani, še posebej socialnih 
partnerjev, k izvajanju strategije za mlade.

7. poziva k vključevanju vseh 
zainteresiranih strani, še posebej socialnih 
partnerjev in mladinskih organizacij, v 
izvajanje strategije za mlade; priporoča, da 
se Komisija posvetuje s predstavniki 
nacionalnih mladinskih svetov pri 
ocenjevanju izvajanja strategije za mlade;

Or. en

Predlog spremembe 57
Ole Christensen, Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da je strukturiran dialog 
dragocen način vključevanja mladih v 
odločanje in krepitve zavezanosti strategiji 
za mlade; poziva države članice, naj v 
naslednjem ciklu strategije za mlade 
uporabljajo ta forum;

Or. en


