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Predlog spremembe 1
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj, s ciljem 
oblikovanja močne in inovativne Evrope 
ter spodbujanja socialne vključenosti,
povečajo naložbe v kakovostno 
izobraževanje in usposabljanje, da 
pripravijo dijake in študente na nenehno 
spreminjajoče se potrebe trga dela;

1. ker kriza posebno vpliva na mlade, 
nekateri govorijo celo o „izgubljeni 
generaciji“, ker je bila januarja 2013 v 
Evropski uniji stopnja brezposelnosti 
mladih 23,6-odstotna in ker osem 
milijonov oseb v starosti od 15 do 24 let ni 
zaposlenih in se ne izobražuje ali 
usposablja1; poziva države članice, naj ob 
upoštevanju izrednih družbenih razmer v 
EU povečajo naložbe v kakovostno 
izobraževanje in usposabljanje, da 
pripravijo dijake in študente na družbeno 
in poklicno vključevanje in zlasti na
nenehno spreminjajoče se potrebe trga 
dela;

__________________
1 Četrtletni pregled zaposlovanja in 
socialnih razmer v EU, ki ga je objavila 
Evropska komisija (marec 2013).

Or. fr

Predlog spremembe 2
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj, s ciljem 
oblikovanja močne in inovativne Evrope 
ter spodbujanja socialne vključenosti, 
povečajo naložbe v kakovostno 

1. poziva države članice, naj, s ciljem 
oblikovanja močne in inovativne Evrope 
ter spodbujanja socialne vključenosti, 
povečajo naložbe v kakovostno 
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izobraževanje in usposabljanje, da
pripravijo dijake in študente na nenehno 
spreminjajoče se potrebe trga dela;

izobraževanje in usposabljanje, da dijakom 
in študentom zagotovijo potrebne 
spretnosti in instrumente za uspešen vstop 
na trg dela in udeležbo na njem; poudarja, 
da so bile v sklopu semestra številne 
države članice pozvane k povečanju 
naložb v izobraževanje; poudarja, da 
lahko pomanjkanje naložb v 
izobraževanje negativno vpliva na 
strategijo Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 3
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj, s ciljem 
oblikovanja močne in inovativne Evrope 
ter spodbujanja socialne vključenosti, 
povečajo naložbe v kakovostno 
izobraževanje in usposabljanje, da 
pripravijo dijake in študente na nenehno 
spreminjajoče se potrebe trga dela;

1. poziva države članice, naj z namenom,
da bi dosegli krovne in ostale cilje, h 
katerim se je EU zavezala v strategiji 
Evropa 2020, in uresničili pametno, 
vključujočo in zeleno rast, oblikovali 
močno in inovativno Evropo ter 
spodbujali socialno vključenost in večjo 
solidarnost, obenem pa tudi pripravili 
državljane na uspešno in izpolnjujoče 
življenje, povečajo naložbe v kakovostno 
izobraževanje in usposabljanje, da 
pripravijo dijake in študente na nenehno 
spreminjajoče se potrebe trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 4
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj, s ciljem 
oblikovanja močne in inovativne Evrope 
ter spodbujanja socialne vključenosti,
povečajo naložbe v kakovostno 
izobraževanje in usposabljanje, da 
pripravijo dijake in študente na nenehno 
spreminjajoče se potrebe trga dela;

1. poziva države članice, naj povečajo 
naložbe v kakovostno izobraževanje in 
usposabljanje, da pripravijo dijake in 
študente na življenje, ter ob tem upoštevajo 
nove potrebe družbe in nenehno 
spreminjajoče se potrebe trga dela; meni, 
da bomo s spodbujanjem pripravljenosti 
dijakov in študentov za sodelovanje v 
družbi, njihove ustvarjalnosti ter ravni 
znanja in spretnosti ustvarili močno in 
inovativno Evropo ter spodbudili socialno 
vključenost;

Or. fi

Predlog spremembe 5
Daniël van der Stoep

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj, s ciljem 
oblikovanja močne in inovativne Evrope
ter spodbujanja socialne vključenosti, 
povečajo naložbe v kakovostno 
izobraževanje in usposabljanje, da 
pripravijo dijake in študente na nenehno 
spreminjajoče se potrebe trga dela;

1. poziva države članice, naj, s ciljem 
oblikovanja močne in inovativne Evropske 
unije ter spodbujanja socialne vključenosti, 
povečajo naložbe v kakovostno 
izobraževanje in usposabljanje, da 
pripravijo dijake in študente na nenehno 
spreminjajoče se potrebe trga dela;

Or. nl

Predlog spremembe 6
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj, s ciljem 
oblikovanja močne in inovativne Evrope 
ter spodbujanja socialne vključenosti, 
povečajo naložbe v kakovostno 
izobraževanje in usposabljanje, da 
pripravijo dijake in študente na nenehno 
spreminjajoče se potrebe trga dela;

1. poziva države članice, naj, s ciljem 
oblikovanja močne in inovativne Evrope 
ter spodbujanja socialne vključenosti, 
povečajo naložbe v kakovostno 
izobraževanje in usposabljanje, da 
pripravijo dijake in študente na nenehno 
spreminjajoče se potrebe trga dela ter jim 
pomagajo pridobiti medpredmetna znanja 
in spretnosti, po katerih je povpraševanje 
največje;

Or. en

Predlog spremembe 7
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj razvijejo 
strategijo, temelječo na rasti in 
zaposlovanju; poudarja, da so naložbe v 
človeški kapital nujne za doseganje ciljev 
strategije Evropa 2020, oblikovanje 
močne in inovativne Evrope, okrepitev 
socialne kohezije in spodbujanje 
aktivnega državljanstva;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. poudarja, da bi bilo treba ohraniti 
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javno financiranje izobraževanja ter da bi 
morale države članice bolje izkoristiti 
evropske strukturne sklade in okrepiti 
vključenost socialnih partnerjev v 
izobraževanje in usposabljanje;

Or. en

Predlog spremembe 9
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da odpuščanja učiteljev, ki so se 
povečala v nekaterih državah, v katerih se 
izvajajo ukrepi za reševanje, vodijo v 
nižanje standardov poučevanja, zapiranje 
šol, omejevanje učnih programov ter 
večanje stopnje šolskega neuspeha in 
osipa ter da večje število dijakov ali 
študentov na učitelja kot posledica 
krčenja v sektorju vodi v nižje standarde 
poučevanja v izobraževalnem sistemu, 
katerega cilj bi moral biti, da učiteljem 
omogoči, da tesno spremljajo 
izobraževalni napredek svojih učencev;

Or. pt

Predlog spremembe 10
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. postopek zaposlovanja in pridobivanja 
učiteljev je ključnega pomena za 
ohranjanje izobraževalnih sistemov; 
poziva države članice, naj spoštujejo 
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načelo iz Direktive Sveta 1999/70/ES o 
delu za določen čas;

Or. pt

Predlog spremembe 11
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu,
medpredmetnih in podjetniških 
spretnostih ter spretnostih, povezanih z 
naravoslovjem, tehnologijo, inženirstvom 
in matematiko, digitalnih spretnostih, in na
znanju tujih jezikov, da se odpravijo 
neskladja med spretnostmi in potrebami 
trga dela;

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje s poudarkom 
na aktivnem državljanstvu, ki bo ponujalo 
medpredmetne spretnosti – ki pomagajo 
študentom reševati težave, biti 
prilagodljivi in zmožni prilagajanja 
nepredvidljivim razmeram ter delu v 
skupinah in medkulturnih okoljih –, 
praktične podjetniške spretnosti ter 
spretnosti, povezane z naravoslovjem, 
tehnologijo, inženirstvom in matematiko,
visoko raven digitalne pismenosti in vsem 
dostopno učinkovito znanje tujih jezikov;

Or. en

Predlog spremembe 12
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu, 
medpredmetnih in podjetniških spretnostih 
ter spretnostih, povezanih z naravoslovjem, 
tehnologijo, inženirstvom in matematiko,
digitalnih spretnostih, in na znanju tujih 

2. poziva države članice, naj zagotovijo, da 
izobraževanje učinkovito in participativno 
pokriva potrebe vseh potencialnih 
študentov s poudarkom na aktivnem 
državljanstvu, medpredmetnih in 
podjetniških spretnostih ter spretnostih, 
povezanih z naravoslovjem, tehnologijo, 
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jezikov, da se odpravijo neskladja med 
spretnostmi in potrebami trga dela;

inženirstvom in matematiko, digitalni 
pismenosti in znanju tujih jezikov, kot tudi 
na spretnostih, potrebnih v sektorjih, ki 
lahko ponujajo kakovostna in trajnostna 
delovna mesta, na primer v sektorjih, 
povezanih s trajnostnim in vključujočim 
gospodarstvom, okoljskim prehodom ter 
informacijskimi in komunikacijskimi 
tehnologijami;

Or. en

Predlog spremembe 13
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj zagotavljajo
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu, 
medpredmetnih in podjetniških spretnostih 
ter spretnostih, povezanih z naravoslovjem, 
tehnologijo, inženirstvom in matematiko,
digitalnih spretnostih, in na znanju tujih 
jezikov, da se odpravijo neskladja med 
spretnostmi in potrebami trga dela;

2. poziva države članice, naj zagotavljajo
raznoliko izobraževanje, s poudarkom na 
aktivnem državljanstvu, razvoju 
ustvarjalnosti, medpredmetnih in 
podjetniških spretnostih ter spretnostih, 
povezanih z naravoslovjem, tehnologijo, 
inženirstvom in matematiko, digitalni 
pismenosti in znanju tujih jezikov, vendar 
tudi na umetnosti in telesni vzgoji, da se
zagotovi uravnovešena splošna izobrazba 
in osebni razvoj ter da se odpravijo 
neskladja med ravnjo splošne izobrazbe in 
pridobljenimi strokovnimi spretnostmi na 
eni strani in spreminjajočimi se potrebami 
trga dela na drugi;

Or. fi

Predlog spremembe 14
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu, 
medpredmetnih in podjetniških spretnostih 
ter spretnostih, povezanih z naravoslovjem, 
tehnologijo, inženirstvom in matematiko, 
digitalnih spretnostih, in na znanju tujih 
jezikov, da se odpravijo neskladja med 
spretnostmi in potrebami trga dela;

2. poudarja, da je potrebna višja raven 
znanja in spretnosti; zato poziva države 
članice, naj zagotavljajo bolj učinkovito 
izobraževanje, s poudarkom na aktivnem 
državljanstvu, medpredmetnih in 
podjetniških spretnostih ter spretnostih, 
povezanih z naravoslovjem, tehnologijo, 
inženirstvom in matematiko, digitalni 
pismenosti in znanju tujih jezikov, da se 
odpravijo neskladja med spretnostmi in 
potrebami trga dela;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Roberta Angelilli

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu, 
medpredmetnih in podjetniških spretnostih 
ter spretnostih, povezanih z naravoslovjem, 
tehnologijo, inženirstvom in matematiko 
digitalnih spretnostih, in na znanju tujih 
jezikov, da se odpravijo neskladja med 
spretnostmi in potrebami trga dela;

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu, 
medpredmetnih in podjetniških spretnostih 
ter spretnostih, povezanih z naravoslovjem, 
tehnologijo, inženirstvom in matematiko,
digitalni pismenosti in znanju tujih jezikov;

Or. it

Predlog spremembe 16
Daniël van der Stoep

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu, 
medpredmetnih in podjetniških spretnostih 
ter spretnostih, povezanih z naravoslovjem, 
tehnologijo, inženirstvom in matematiko,
digitalnih spretnostih, in na znanju tujih 
jezikov, da se odpravijo neskladja med 
spretnostmi in potrebami trga dela;

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu, 
medpredmetnih in podjetniških spretnostih 
ter spretnostih, povezanih z naravoslovjem, 
tehnologijo, inženirstvom in matematiko,
digitalni pismenosti in znanju tujih jezikov, 
da se uskladijo spretnosti in potrebe trga 
dela;

Or. nl

Predlog spremembe 17
Rachida Dati

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu, 
medpredmetnih in podjetniških spretnostih 
ter spretnostih, povezanih z naravoslovjem, 
tehnologijo, inženirstvom in matematiko, 
digitalnih spretnostih, in na znanju tujih 
jezikov, da se odpravijo neskladja med 
spretnostmi in potrebami trga dela;

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu, 
medpredmetnih in podjetniških spretnostih 
ter spretnostih, povezanih z naravoslovjem, 
tehnologijo, inženirstvom in matematiko, 
digitalni pismenosti in znanju tujih jezikov
od zgodnjega otroštva, da se odpravijo 
neskladja med spretnostmi in potrebami 
trga dela;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu,
medpredmetnih in podjetniških spretnostih 
ter spretnostih, povezanih z naravoslovjem, 
tehnologijo, inženirstvom in matematiko, 
digitalnih spretnostih, in na znanju tujih 
jezikov, da se odpravijo neskladja med 
spretnostmi in potrebami trga dela;

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na medpredmetnih in 
podjetniških spretnostih ter spretnostih, 
povezanih z naravoslovjem, tehnologijo, 
inženirstvom in matematiko, digitalni 
pismenosti in znanju tujih jezikov, da se 
odpravijo neskladja med spretnostmi in 
potrebami trga dela;

Or. de

Predlog spremembe 19
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu, 
medpredmetnih in podjetniških spretnostih 
ter spretnostih, povezanih z naravoslovjem, 
tehnologijo, inženirstvom in matematiko, 
digitalnih spretnostih, in na znanju tujih 
jezikov, da se odpravijo neskladja med 
spretnostmi in potrebami trga dela;

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu, 
medpredmetnih in podjetniških spretnostih, 
zlasti kar zadeva družbeno odgovornost 
podjetij, ter spretnostih, povezanih z 
naravoslovjem, tehnologijo, inženirstvom 
in matematiko, digitalni pismenosti in 
znanju tujih jezikov, da se odpravijo 
neskladja med spretnostmi in potrebami 
trga dela;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu, 
medpredmetnih in podjetniških spretnostih 
ter spretnostih, povezanih z naravoslovjem, 
tehnologijo, inženirstvom in matematiko,
digitalnih spretnostih, in na znanju tujih 
jezikov, da se odpravijo neskladja med 
spretnostmi in potrebami trga dela;

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu, 
medpredmetnih in podjetniških spretnostih 
ter spretnostih, povezanih z naravoslovjem, 
tehnologijo, inženirstvom in matematiko,
digitalni pismenosti in znanju tujih jezikov, 
da se odpravijo neskladja med spretnostmi 
in potrebami trga dela; s tem v zvezi 
opozarja na potencial ustvarjanja 
delovnih mest v sektorjih, kot so zeleno 
gospodarstvo, zdravstvena oskrba ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, ki bodo v prihodnji letih 
potrebovali vse večje število kvalificiranih 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 21
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu, 
medpredmetnih in podjetniških spretnostih 
ter spretnostih, povezanih z naravoslovjem, 
tehnologijo, inženirstvom in matematiko,
digitalnih spretnostih, in na znanju tujih 
jezikov, da se odpravijo neskladja med 
spretnostmi in potrebami trga dela;

2. poziva države članice, naj zagotavljajo 
bolj učinkovito izobraževanje, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu, 
medpredmetnih in podjetniških spretnostih 
ter spretnostih, povezanih z naravoslovjem, 
tehnologijo, inženirstvom in matematiko,
digitalni pismenosti in znanju tujih jezikov, 
da se odpravijo neskladja med spretnostmi 
in potrebami trga dela; vendar poudarja, 
da zaradi trenutne krize, ki vse več 
podjetij vodi v stečaj, kmalu ne bo več 
podjetij, ki bi mladim nudila pripravništva 
ali delovna mesta, ne glede na 
prizadevanja držav članic za odpravljanje 
neskladij med ponudbo in 
povpraševanjem; zato meni, da 
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prizadevanja za reformo izobraževanja v 
Uniji ne bodo smiselna, če jih ne bodo 
spremljali ukrepi za preprečevanje 
zapiranj in selitev podjetij;

Or. it

Predlog spremembe 22
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. glede na občutno neskladje med 
spretnostmi in potrebami trga dela poziva 
države članice, naj spodbujajo 
sodelovanje med podjetji in univerzami pri 
specialističnem usposabljanju in učnih 
programih ter naj v šole uvedejo ure 
poklicnega usmerjanja kot osnovo za 
preprečevanje brezposelnosti mladih;

Or. el

Predlog spremembe 23
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. zaradi gospodarske in finančne krize 
veliko družin ne more več pokrivati 
stroškov visokošolskega izobraževanja, 
kar je privedlo do povečanja stopnje osipa 
v šolah na tej stopnji; meni, da bi morale 
države članice vsem ljudem zagotoviti 
pravico do brezplačne, univerzalne in 
visokokakovostne izobrazbe ne glede na 
njihov ekonomski položaj;
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Or. pt

Predlog spremembe 24
Roberta Angelilli

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva države članice, naj na podlagi 
stalnega spremljanja določijo posamezne 
programe izobraževanja in usposabljanja 
ter šolnine, da bi preprečile osip ter 
zagotovile, da pridobljene spretnosti 
zadostujejo trenutnim in prihodnjim 
potrebam trga dela;

Or. it

Predlog spremembe 25
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja države članice na potrebo 
izboljšanju učnih rezultatov, da bi mladim 
dali znanje in spretnosti, potrebne za 
njihovo socialno in poklicno vključevanje;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj s pomočjo 
vseživljenjskega učenja ohranijo vključujoč 
in celovit izobraževalni sistem, 
zagotavljajo enak dostop za vse na vseh 
ravneh in nudijo prilagojene rešitve za 
različne potrebe dijakov in študentov, 
zlasti za tiste iz ranljivih družbenih 
skupin, kot so Romi, migranti in invalidi;

3. poziva države članice, naj ohranijo 
vključujoč in celovit izobraževalni sistem, 
skladen s pristopom vseživljenjskega 
učenja, ki zagotavlja enak dostop za vse na 
vseh ravneh in poudarja razvoj partnerstev 
med podjetji in šolami za spodbujanje 
usposabljanja, ki bo ustrezalo potrebam 
na trgu dela;

Or. fr

Predlog spremembe 27
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj s pomočjo 
vseživljenjskega učenja ohranijo vključujoč 
in celovit izobraževalni sistem, 
zagotavljajo enak dostop za vse na vseh 
ravneh in nudijo prilagojene rešitve za 
različne potrebe dijakov in študentov, zlasti 
za tiste iz ranljivih družbenih skupin, kot 
so Romi, migranti in invalidi;

3. poziva države članice, naj ohranijo 
vključujoč in celovit izobraževalni sistem, 
skladen s pristopom vseživljenjskega 
učenja, ki zagotavlja enak dostop za vse na 
vseh ravneh in nudi prilagojene rešitve za 
različne potrebe dijakov in študentov, zlasti 
za invalide;

Or. it

Predlog spremembe 28
Daniël van der Stoep

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj s pomočjo 
vseživljenjskega učenja ohranijo vključujoč 
in celovit izobraževalni sistem, 

3. poziva države članice, naj ohranijo 
vključujoč in celovit izobraževalni sistem, 
skladen s pristopom vseživljenjskega 



AM\935078SL.doc 17/51 PE510.631v01-00

SL

zagotavljajo enak dostop za vse na vseh 
ravneh in nudijo prilagojene rešitve za 
različne potrebe dijakov in študentov, zlasti 
za tiste iz ranljivih družbenih skupin, kot 
so Romi, migranti in invalidi;

učenja, ki zagotavlja enak dostop za vse na 
vseh ravneh in nudi prilagojene rešitve za 
različne potrebe dijakov in študentov, zlasti 
za tiste iz ranljivih družbenih skupin, kot 
so osebe z duševno in/ali telesno motnjo;

Or. nl

Predlog spremembe 29
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj s pomočjo 
vseživljenjskega učenja ohranijo vključujoč 
in celovit izobraževalni sistem, 
zagotavljajo enak dostop za vse na vseh 
ravneh in nudijo prilagojene rešitve za 
različne potrebe dijakov in študentov, zlasti 
za tiste iz ranljivih družbenih skupin, kot 
so Romi, migranti in invalidi;

3. poziva države članice, naj ohranijo 
vključujoč in celovit izobraževalni sistem, 
skladen s pristopom vseživljenjskega 
učenja, ki zagotavlja enak dostop za vse na 
vseh ravneh in nudi prilagojene rešitve za 
različne potrebe dijakov in študentov, zlasti 
za tiste iz ranljivih družbenih skupin, kot 
so invalidi, migranti in pripadniki 
manjšin;

Or. de

Predlog spremembe 30
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj s pomočjo 
vseživljenjskega učenja ohranijo vključujoč 
in celovit izobraževalni sistem, 
zagotavljajo enak dostop za vse na vseh 
ravneh in nudijo prilagojene rešitve za
različne potrebe dijakov in študentov, 
zlasti za tiste iz ranljivih družbenih skupin,
kot so Romi, migranti in invalidi;

3. poziva države članice, naj ohranijo in 
razvijajo vključujoč in celovit 
izobraževalni sistem, skladen s pristopom 
vseživljenjskega učenja, ki zagotavlja enak 
dostop za vse na vseh ravneh in nudi
prilagojene rešitve za različne potrebe 
dijakov in študentov, zlasti tistih, ki jim 
grozi neudeležba ali izključenost, na 
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primer iz ranljivih družbenih skupin,
vključno z Romi, migranti in invalidi;

Or. en

Predlog spremembe 31
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj s pomočjo 
vseživljenjskega učenja ohranijo vključujoč 
in celovit izobraževalni sistem, 
zagotavljajo enak dostop za vse na vseh 
ravneh in nudijo prilagojene rešitve za 
različne potrebe dijakov in študentov, zlasti
za tiste iz ranljivih družbenih skupin, kot so 
Romi, migranti in invalidi;

3. poziva države članice, naj ohranijo 
vključujoč in celovit izobraževalni sistem, 
skladen s pristopom vseživljenjskega 
učenja, ki posebej poudarja zagotavljanje 
enakega dostopa za vse na vseh ravneh in 
nudi podporne in prilagojene rešitve in 
individualizirane poti za različne potrebe 
dijakov in študentov med vpisom, študijem 
in zaključkom šolanja, zlasti članov
ranljivih družbenih skupin, kot so Romi, 
migranti in invalidi;

Or. en

Predlog spremembe 32
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj s pomočjo 
vseživljenjskega učenja ohranijo vključujoč 
in celovit izobraževalni sistem, 
zagotavljajo enak dostop za vse na vseh 
ravneh in nudijo prilagojene rešitve za 
različne potrebe dijakov in študentov, zlasti 
za tiste iz ranljivih družbenih skupin, kot 
so Romi, migranti in invalidi;

3. poziva države članice, naj ohranijo 
vključujoč in celovit izobraževalni sistem, 
skladen s pristopom vseživljenjskega 
učenja, ki zagotavlja enake pogoje za vpis
na programe in možnosti za študij na vseh 
ravneh ter nudi prilagojene rešitve za 
različne potrebe dijakov in študentov na 
različnih ravneh, zlasti za tiste iz ranljivih 
družbenih skupin, kot so Romi, migranti in 
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invalidi;

Or. fi

Predlog spremembe 33
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj s pomočjo 
vseživljenjskega učenja ohranijo vključujoč 
in celovit izobraževalni sistem, 
zagotavljajo enak dostop za vse na vseh 
ravneh in nudijo prilagojene rešitve za 
različne potrebe dijakov in študentov, zlasti 
za tiste iz ranljivih družbenih skupin, kot 
so Romi, migranti in invalidi;

3. poziva države članice, naj ohranijo 
vključujoč in celovit sistem usposabljanja, 
skladen s pristopom vseživljenjskega 
učenja, ki zagotavlja enak dostop za vse na 
vseh ravneh in nudi prilagojene rešitve za 
različne potrebe dijakov in študentov, zlasti 
za tiste iz ranljivih družbenih skupin, kot 
so Romi, migranti in invalidi;

Or. en

Predlog spremembe 34
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj s pomočjo 
vseživljenjskega učenja ohranijo vključujoč 
in celovit izobraževalni sistem, 
zagotavljajo enak dostop za vse na vseh 
ravneh in nudijo prilagojene rešitve za 
različne potrebe dijakov in študentov, zlasti 
za tiste iz ranljivih družbenih skupin, kot 
so Romi, migranti in invalidi;

3. države članice, naj ohranijo vključujoč 
in celovit izobraževalni sistem, skladen s 
pristopom vseživljenjskega učenja, ki
zagotavlja enak dostop za vse na vseh 
ravneh – z visokokvalificiranimi učitelji in
vodjami usposabljanja, inovativnimi 
učnimi metodami, visokokakovostno 
infrastrukturo in objekti, visoko 
odzivnostjo na potrebe trga dela ter potmi 
do nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja – in nudi prilagojene rešitve 
za različne potrebe dijakov in študentov, 
zlasti za tiste iz ranljivih družbenih skupin, 
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kot so Romi, migranti in invalidi;

Or. en

Predlog spremembe 35
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj s pomočjo 
vseživljenjskega učenja ohranijo vključujoč 
in celovit izobraževalni sistem, 
zagotavljajo enak dostop za vse na vseh 
ravneh in nudijo prilagojene rešitve za 
različne potrebe dijakov in študentov, zlasti 
za tiste iz ranljivih družbenih skupin, kot 
so Romi, migranti in invalidi;

3. poziva države članice, naj ohranijo 
vključujoč in celovit izobraževalni sistem, 
skladen s pristopom vseživljenjskega 
učenja, ki zagotavlja enak dostop za vse na 
vseh ravneh in nudi prilagojene rešitve za 
različne potrebe dijakov in študentov, zlasti 
za tiste iz ranljivih družbenih skupin, kot 
so Romi, migranti in invalidi; poudarja, da 
morajo države članice okrepiti svoje 
strategije vseživljenjskega izobraževanja, 
tako da povečajo privlačnost poklicnega 
usposabljanja in vsakemu omogočijo, da 
uveljavi svojo pravico do usposabljanja;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da je treba dati prednost 
pridobivanju ključnih spretnosti – vsaka 
mlada oseba mora imeti bazo znanja in 
spretnosti, ki so bistveni za življenje 
odraslega na osebni in poklicni ravni; 
izpostavlja, da je treba dati poudarek 
prikrajšanim območjem in mladim v 
težavah; meni, da je treba vsakega dijaka 
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podpreti pri pripravi njegovih poklicnih 
načrtov z uvedbo izobraževanja o poklicni 
poti za vse in modula o poklicih od 
začetka srednješolskega izobraževanja;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da so v številnih oddaljenih 
območjih velike težave z dostopom do šol, 
kar povzroča strmo rast osipa; poziva 
države članice, naj glede na izredno težek 
ekonomski položaj, ki pesti večino 
evropski državljanov, sprejmejo konkretne 
ukrepe za premagovanje tovrstnih ovir;

Or. el

Predlog spremembe 38
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj ustvarijo 
strukture, ki bodo podpirale učence s 
posebnimi izobraževalnimi potrebami in 
jih vključevale v vse izobraževalne 
sisteme; poudarja, da bi bilo treba 
napotitev učencev s posebnimi 
izobraževalnimi potrebami opraviti v 
sodelovanju s starši, učitelji otrok s 
posebnimi izobraževalnimi potrebami, 
njihovim razrednim učiteljem ali članom 
razrednega odbora ter zdravstveno ali 
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socialno službo; 

Or. pt

Predlog spremembe 39
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva države članice, naj kot del 
ukrepov za povečanje števila študentov v 
visokošolskem izobraževanju olajšajo 
dostop mladih do univerz, med drugim z 
uvedbo študentskih posojil pod ugodnimi 
pogoji, štipendij in primernih bivališč za 
študente, saj številni mladi ne morejo 
študirati zaradi finančnih težav; posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti ranljivim 
socialnim skupinam, kot so mladi iz 
družin z dolgotrajno brezposelnimi člani;

Or. el

Predlog spremembe 40
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 c. poziva države članice, naj vzpostavijo 
ali okrepijo ustanove za spremljanje ali 
enakovredne strukture za določanje 
potreb na nacionalnih trgih dela in 
vključujejo njihove rezultatov v vse korake 
izobraževalnega procesa; 

Or. el
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Predlog spremembe 41
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morale države članice znižati 
raven osipa, tako da uvedejo predšolsko 
vzgojo, vzpostavijo razvojne programe in
programe otroškega varstva, nudijo
obšolske dejavnosti, spodbujajo 
sodelovanje staršev ter prikrajšanim 
dijakom in študentom za ves čas 
izobraževanja zagotovijo mentorja, ki jim 
pomaga pri dostopanju do programa 
Erasmus in pripravništev;

4. meni, da bi morale države članice znižati 
raven osipa in tako doseči krovne cilje 
strategije Evropa 2020, ki si prizadevajo 
za manj kot 10-odstotno raven, tako da 
uvedejo visokokakovostno predšolsko 
vzgojo, vzpostavijo razvojne programe in 
programe otroškega varstva ter otrokom 
zagotovijo enak dostop do njih, obenem pa
nudijo širok razpon obšolskih dejavnosti
in spodbujajo sodelovanje staršev v 
izobraževalnem procesu; opozarja, da so 
vsi ti koraki ključnega pomena za 
odpravljanje neenakosti, ki izhajajo iz 
prikrajšanosti v zgodnjem otroštvu, za 
preprečevanje izobraževanja prikrajšanih 
dijakov in študentov v posebnih, ločenih 
šolah ter za ustavitev prenašanja revščine 
in socialne izključenosti iz generacije v 
generacijo;

Or. en

Predlog spremembe 42
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morale države članice znižati 
raven osipa, tako da uvedejo predšolsko 
vzgojo, vzpostavijo razvojne programe in 
programe otroškega varstva, nudijo 
obšolske dejavnosti, spodbujajo 
sodelovanje staršev ter prikrajšanim 
dijakom in študentom za ves čas 
izobraževanja zagotovijo mentorja, ki jim 

4. meni, da bi morale države članice znižati 
raven osipa, tako da uvedejo posebne 
izobraževalne programe, prilagojene 
potrebam na trgu dela, razvojne programe 
in programe otroškega varstva ter 
prikrajšanim dijakom in študentom za ves 
čas izobraževanja zagotovijo mentorja;



PE510.631v01-00 24/51 AM\935078SL.doc

SL

pomaga pri dostopanju do programa 
Erasmus in pripravništev;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morale države članice znižati 
raven osipa, tako da uvedejo predšolsko 
vzgojo, vzpostavijo razvojne programe in 
programe otroškega varstva, nudijo 
obšolske dejavnosti, spodbujajo 
sodelovanje staršev ter prikrajšanim 
dijakom in študentom za ves čas 
izobraževanja zagotovijo mentorja, ki jim 
pomaga pri dostopanju do programa 
Erasmus in pripravništev;

4. meni, da bi morale države članice znižati 
raven osipa, tako da uvedejo predšolsko 
varstvo, vzpostavijo razvojne in 
izobraževalne programe, primerne za 
posamezno starostno skupino, nudijo 
obšolske dejavnosti, vključijo starše v 
spodbujanje učenja ter prikrajšanim 
dijakom in študentom za ves čas 
izobraževanja zagotovijo mentorja, ki jim 
pomaga pri dostopanju do programa 
Erasmus in pripravništev;

Or. fi

Predlog spremembe 44
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morale države članice znižati 
raven osipa, tako da uvedejo predšolsko 
vzgojo, vzpostavijo razvojne programe in 
programe otroškega varstva, nudijo 
obšolske dejavnosti, spodbujajo 
sodelovanje staršev ter prikrajšanim 
dijakom in študentom za ves čas 
izobraževanja zagotovijo mentorja, ki jim 
pomaga pri dostopanju do programa 

4. meni, da bi morale države članice znižati 
raven osipa, tako da uvedejo predšolsko 
vzgojo, vzpostavijo razvojne programe in 
programe otroškega varstva, ki so dostopni 
vsem in so osredotočeni na celotno 
obdobje zgodnjega otroštva, od rojstva do 
starosti šestih let, nudijo obšolske 
dejavnosti, spodbujajo sodelovanje staršev
in uveljavljenih lokalnih nevladnih 



AM\935078SL.doc 25/51 PE510.631v01-00

SL

Erasmus in pripravništev; organizacij pri izvajanju in spremljanju 
tovrstnih ukrepov ter prikrajšanim dijakom 
in študentom za ves čas izobraževanja 
zagotovijo mentorja, ki jim pomaga pri 
dostopanju do programa Erasmus in 
pripravništev;

Or. en

Predlog spremembe 45
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morale države članice znižati 
raven osipa, tako da uvedejo predšolsko 
vzgojo, vzpostavijo razvojne programe in 
programe otroškega varstva, nudijo 
obšolske dejavnosti, spodbujajo 
sodelovanje staršev ter prikrajšanim 
dijakom in študentom za ves čas 
izobraževanja zagotovijo mentorja, ki jim 
pomaga pri dostopanju do programa 
Erasmus in pripravništev;

4. meni, da bi morale države članice znižati 
raven zgodnje opustitve šolanja, tako da 
uvedejo predšolsko vzgojo, vzpostavijo 
razvojne programe in programe otroškega 
varstva, nudijo obšolske dejavnosti, 
spodbujajo sodelovanje staršev ter 
prikrajšanim dijakom in študentom za ves 
čas izobraževanja zagotovijo mentorja, ki 
jim pomaga pri dostopanju do programa 
Erasmus in kakovostnih pripravništev;

Or. en

Predlog spremembe 46
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morale države članice znižati 
raven osipa, tako da uvedejo predšolsko 
vzgojo, vzpostavijo razvojne programe in 
programe otroškega varstva, nudijo 
obšolske dejavnosti, spodbujajo 
sodelovanje staršev ter prikrajšanim 

4. meni, da bi morale države članice znižati 
raven osipa, tako da uvedejo predšolsko 
vzgojo, vzpostavijo razvojne programe in 
programe otroškega varstva, nudijo 
obšolske dejavnosti, spodbujajo 
sodelovanje staršev ter spodbujajo 
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dijakom in študentom za ves čas 
izobraževanja zagotovijo mentorja, ki jim 
pomaga pri dostopanju do programa 
Erasmus in pripravništev;

prikrajšane dijake in študente med 
celotnim izobraževanjem in jim pomagajo
pri dostopanju do programa Erasmus in 
pripravništev;

Or. de

Predlog spremembe 47
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morale države članice znižati 
raven osipa, tako da uvedejo predšolsko 
vzgojo, vzpostavijo razvojne programe in 
programe otroškega varstva, nudijo 
obšolske dejavnosti, spodbujajo 
sodelovanje staršev ter prikrajšanim 
dijakom in študentom za ves čas 
izobraževanja zagotovijo mentorja, ki jim 
pomaga pri dostopanju do programa 
Erasmus in pripravništev;

4. poudarja, da si morajo vse države 
članice bolj prizadevati za cilj strategije 
Evropa 2020 glede zmanjšanja zgodnje 
opustitve šolanja; poudarja, da bi morale 
države članice znižati raven osipa, tako da
poleg drugih strategij uvedejo predšolsko 
vzgojo, vzpostavijo razvojne programe in 
programe otroškega varstva, nudijo 
obšolske dejavnosti, spodbujajo 
sodelovanje staršev ter prikrajšanim 
dijakom in študentom za ves čas 
izobraževanja zagotovijo širok nabor 
podpornih struktur, kot je mentor, ki jim 
pomaga pri dostopanju do programa 
Erasmus in pripravništev; poudarja, da je 
trenutna raven udeležbe študentov z 
nižjimi prihodki v programu Erasmus 
nižja od povprečja in da si je treba 
resnično prizadevati za povečanje 
dostopnosti in privlačnosti programov EU 
za premalo zastopane skupine;

Or. en

Predlog spremembe 48
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morale države članice znižati 
raven osipa, tako da uvedejo predšolsko 
vzgojo, vzpostavijo razvojne programe in 
programe otroškega varstva, nudijo 
obšolske dejavnosti, spodbujajo 
sodelovanje staršev ter prikrajšanim 
dijakom in študentom za ves čas 
izobraževanja zagotovijo mentorja, ki jim 
pomaga pri dostopanju do programa 
Erasmus in pripravništev;

4. meni, da bi morale države članice znižati 
raven osipa, tako da uvedejo predšolsko 
vzgojo, vzpostavijo razvojne programe in 
programe otroškega varstva, nudijo 
obšolske dejavnosti, spodbujajo 
sodelovanje staršev ter prikrajšanim 
dijakom in študentom za ves čas 
izobraževanja zagotovijo mentorja, ki jim 
pomaga pri dostopanju do programa 
Erasmus in pripravništev; spodbuja države 
članice, naj razmislijo o alternativnih 
možnostih, da ohranijo dijake in študente 
v visokošolskem sistemu s pomočjo posojil 
z nizko obrestno mero ali brez nje, večjim 
številom štipendij in krajšo dobo študija, 
zlasti na magistrskih programih;

Or. en

Predlog spremembe 49
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi morale države članice znižati 
raven osipa, tako da uvedejo predšolsko 
vzgojo, vzpostavijo razvojne programe in 
programe otroškega varstva, nudijo 
obšolske dejavnosti, spodbujajo 
sodelovanje staršev ter prikrajšanim 
dijakom in študentom za ves čas 
izobraževanja zagotovijo mentorja, ki jim 
pomaga pri dostopanju do programa 
Erasmus in pripravništev;

4. meni, da bi morale države članice znižati 
raven osipa, tako da uvedejo predšolsko 
vzgojo, vzpostavijo razvojne programe in 
programe otroškega varstva, nudijo 
obšolske dejavnosti, spodbujajo 
sodelovanje staršev ter prikrajšanim 
dijakom in študentom za ves čas 
izobraževanja zagotovijo mentorja, ki jim 
pomaga pri dostopanju do programa 
Erasmus in pripravništev; s tem v zvezi 
pozdravlja predloge Komisije za okvir za 
kakovost pripravništev in evropsko 
koalicijo za vajeništva; 

Or. de
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Predlog spremembe 50
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poziva države članice, naj 
prikrajšanim dijakom in študentom med 
študijem zagotovijo inštrukcije, 
mentorstvo in pomoč pri mreženju, da 
preprečijo njihov osip v srednjem in 
visokošolskem izobraževanju, ter naj jim 
na visokošolski ravni pomagajo dostopati 
do programa Erasmus in spodbujajo 
njihova pripravništva v podjetjih, javni 
upravi in medijih, da jim tako omogočijo 
pridobitev ustreznih delovnih izkušenj in 
podpornega omrežja za njihove prihodnje 
delovne uspehe in tudi za vključitev 
njihovih pogledov v institucionalno 
kulturo;

Or. en

Predlog spremembe 51
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj pri 
posodabljanju tehničnega poklicnega 
usposabljanja spodbujajo sinergije med 
socialnimi partnerji in izobraževalnimi 
ustanovami na lokalni ravni, da uskladijo 
specializirane poklice, strokovne profile in 
ustrezne učne programe s posebnimi 
potrebami lokalnega gospodarstva in trga 
dela;
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Or. el

Predlog spremembe 52
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poziva Komisijo in države članice, naj 
vzpostavijo in izvajajo evropski sistem za 
potrjevanje in priznavanje kvalifikacij ter 
formalnega, neformalnega in 
priložnostnega učenja, da tako spodbujajo 
mobilnost vseh potencialnih študentov;

Or. en

Predlog spremembe 53
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. deli zaskrbljenost Komisije o 
zaskrbljujoče nizki stopnji udeležbe v 
izobraževanju odraslih v večini držav 
članic, saj je povprečje v EU 8,9 %; 
priporoča širitev dostopnih, 
visokokakovostnih programov 
izobraževanja odraslih, zlasti na delovnem 
mestu;

Or. en

Predlog spremembe 54
Kinga Göncz
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj olajšajo
prehod med različnimi potmi 
izobraževanja in usposabljanja, pomagajo 
pri prehodu med izobraževanjem, 
poklicnim usposabljanjem in zaposlitvijo,
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja;

5. poziva države članice, naj olajšajo
prehode med različnimi potmi 
izobraževanja in usposabljanja ter
pomagajo pri prehodu med 
izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem 
in zaposlitvijo, zagotavljajo zaposlitveno 
jamstvo za mlade, kakovostna
pripravništva, učenje ob delu, vajeništva in 
dualni sistem učenja ter podpirajo 
pridobivanje in priznavanje kompetenc, 
pridobljenih v okviru neformalnega in 
priložnostnega učenja;

Or. en

Predlog spremembe 55
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj olajšajo
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter 
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja;

5. poziva države članice, naj se ustrezno 
usmerijo na prehod med različnimi potmi 
izobraževanja in usposabljanja, temeljito 
izboljšajo prehod med izobraževanjem, 
poklicnim usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter 
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja; poudarja, da so bile države članice 
tudi v procesu evropskega semestra 
pozvane k odstranitvi obstoječih ovir za 
prehajanje med sistemi izobraževanja in 
usposabljanja; poudarja, da so mladi v 
fazi prehoda izpostavljeni večjemu 
tveganju in da morajo države članice 
izboljšati politike, ki obravnavajo potrebe 
ljudi v prehodu, zlasti v zvezi s socialno 
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varnostjo in varnostjo dohodka, 
dostopnostjo, financiranjem in 
informiranjem;

Or. en

Predlog spremembe 56
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter 
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja;

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo visokokakovostna
pripravništva, učenje ob delu, vajeništva in 
dualni sistem učenja, ki zagotavljajo 
dostojno plačilo in ustrezne delovne 
pogoje ter poudarjene možnosti za učenje 
in so povezani s procesom usposabljanja, 
ter priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja;

Or. en

Predlog spremembe 57
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
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zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter 
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja;

zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja, ki so 
lahko dostopni in usmerjeni v poklicno 
pot, ter priznavajo kompetence, pridobljene 
v okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja;

Or. en

Predlog spremembe 58
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja;

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter
poiščejo načine za priznavanje 
kompetenc, pridobljene v okviru 
neformalnega in priložnostnega učenja;

Or. fi

Predlog spremembe 59
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo kakovostna pripravništva z 
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vajeništva in dualni sistem učenja ter 
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja;

ustreznimi pravicami, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter 
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja;

Or. pt

Predlog spremembe 60
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter 
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja;

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo plačana pripravništva, učenje 
ob delu, vajeništva in dualni sistem učenja 
ter priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja;

Or. fr

Predlog spremembe 61
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter 

5. poziva države članice, naj olajšajo
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter 
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priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja;

priznavajo in vrednotijo kompetence, 
pridobljene v okviru neformalnega in 
priložnostnega učenja;

Or. fr

Predlog spremembe 62
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter 
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. de

Predlog spremembe 63
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter 
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter 
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
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učenja; učenja, in sicer z dostopnim in 
visokokakovostnim sistemom potrjevanja;

Or. en

Predlog spremembe 64
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter 
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja;

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter 
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja; poziva k boljšemu partnerstvu med 
izobraževalnimi ustanovami in 
organizacijami delodajalcev zaradi 
prilagajanja pridobljenih kvalifikacij 
potrebam na trgu dela ter pozdravlja 
sodelovanja, kot so letna srečanja med 
podjetji ter dijaki in študenti, sejmi za 
zaposlovanje novih pripravnikov, vajencev 
ali mladih strokovnjakov, oblikovanje 
delovnih agencij v izobraževalnih 
ustanovah itd.;

Or. en

Predlog spremembe 65
Rachida Dati

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter 
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja;

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter 
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja; pozdravlja, da je Komisija 
predstavila evropsko koalicijo za 
vajeništva;

Or. fr

Predlog spremembe 66
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter 
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja;

5. poziva države članice, naj olajšajo 
prehod med različnimi potmi izobraževanja 
in usposabljanja, pomagajo pri prehodu 
med izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem in zaposlitvijo, 
zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, 
vajeništva in dualni sistem učenja ter 
priznavajo kompetence, pridobljene v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja; vendar poudarja, da prizadevanja 
za usklajevanje izobraževanja in 
usposabljanja s trgom dela ne bodo 
smiselna, če jih ne bodo spremljali ukrepi 
za preprečevanje zapiranja in selitev 
podjetij, torej organizacij, ki lahko vsrkajo 
mlade diplomante in ljudi, ki so uspešno 
opravili druge oblike usposabljanja; 

Or. it
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Predlog spremembe 67
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj najdejo 
trajnostno rešitev za neskladja med 
pridobljenimi spretnostmi in 
povpraševanjem na trgu dela ter odpravijo 
pomanjkanje spretnosti zlasti v sektorjih z 
možnostjo rasti, kot so IKT, zdravje in 
oskrba, poslovne storitve itd.;

Or. en

Predlog spremembe 68
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da je treba zagotoviti splošno 
dostopnost vajeništva, ki se v EU še vedno 
pogosto uporablja, in tudi dualnega 
načina izobraževanja; meni, da bi moralo 
biti v učnih programih predvideno 
obdobje dualnega načina izobraževanja; 
hkrati poudarja potrebo po povečanju 
udeležbe v visokošolskem izobraževanju in 
poziva k zagotavljanju enakega statusa 
študentov, ki se stalno izobražujejo, 
študentov v dualnem načinu 
izobraževanja in vajencev;

Or. fr
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Predlog spremembe 69
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da bi morala biti strokovna 
pripravništva visokokakovostna in bi 
morala imeti zagotovljene pravice ter da 
se ne bi smela ustvarjati kot nadomestek 
za stalne zaposlitve;

Or. pt

Predlog spremembe 70
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo k bolj aktivni politiki 
EU, da se dosežejo cilji o čezmejni 
mobilnosti dijakov, študentov in delavcev 
ter prenosljivosti kvalifikacij;

Or. en

Predlog spremembe 71
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poudarja, da je izobraževalna politika 
(tudi) del politike trga dela; zato poziva 
države članice, naj sprejmejo ukrepe za 
lajšanje prehoda iz izobraževanja na trg 
dela; nadalje poziva države članice, naj 
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okrepijo programe poklicnega 
usposabljanja in pridobivanja praktičnih 
izkušenj za dijake in študente ter 
spodbujajo programe poklicnega 
usmerjanja in podpore za dijake in 
študente ob izbiri poklica;

Or. de

Predlog spremembe 72
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. priznava poseben pomen pridobivanja 
začetnih delovnih izkušenj kot ključnega 
elementa pri prehodu iz izobraževanja v 
zaposlitev; poudarja, da je treba 
pripravništva razširiti na srednješolsko in 
posrednješolsko ali visokošolsko stopnjo, 
zlasti s predlaganjem in izvajanjem 
akcijskih načrtov, financiranih iz 
evropskih strukturnih skladov;

Or. el

Predlog spremembe 73
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe za večje sodelovanje zaposlenih in 
brezposelnih v programih poklicnega 
preusmerjanja in preusposabljanja, da bi 
zmanjšale tveganje brezposelnosti in 
dolgotrajne brezposelnosti za skupine 
delovne sile, po poklicnih dejavnosti 
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katerih je vse manj povpraševanja;

Or. el

Predlog spremembe 74
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva države članice, naj že v otroških 
letih spodbujajo poklice, za katere so 
potrebne spretnosti, povezane z 
naravoslovjem, tehnologijo, inženirstvom 
in matematiko, tudi med ženskami, da se 
presežeta poklicna segregacija in 
diskriminacija pri plačilu;

Or. en

Predlog spremembe 75
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 b. zlasti na področju poklicnega 
usposabljanja poziva k vključevanju vseh 
zadevnih udeležencev, zlasti socialnih 
partnerjev in izobraževalnih institucij; s 
tem v zvezi poudarja odgovornost podjetij 
in izobraževalnih institucij pri 
omogočanju usposabljanja, v okviru 
katerega bodo dijaki in študenti pridobili 
ustrezne praktične izkušnje; 

Or. de
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Predlog spremembe 76
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 c. poudarja velik uspeh dualnih 
sistemov usposabljanja, zlasti pri 
odpravljanju brezposelnosti mladih, in 
vsem državam članicam, ki tovrstnega 
sistema še nimajo, priporoča, naj ga 
uvedejo v okviru ukrepov za boj proti 
brezposelnosti mladih; s tem v zvezi 
poudarja, da je pri takšnih sistemih nujno 
potrebno zgodnje in obsežno vključevanje 
socialnih partnerjev;

Or. de

Predlog spremembe 77
Daniël van der Stoep

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja potrebo po pripravi učiteljev 
na to, da se osredotočijo na spretnosti in 
kompetence, se seznanijo z različnimi 
kulturami in prilagodijo pouk 
komunikaciji in načinu učenja svojih 
učencev;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 78
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja potrebo po pripravi učiteljev na 
to, da se osredotočijo na spretnosti in 
kompetence, se seznanijo z različnimi 
kulturami in prilagodijo pouk komunikaciji 
in načinu učenja svojih učencev;

6. poudarja pomen ravni usposabljanja 
učiteljev in potrebo po pripravi učiteljev na 
to, da pridobijo temeljite spretnosti za 
poučevanje in poglobljeno znanje o 
predmetu, ki ga bodo poučevali, ter da se
seznanijo z različnimi kulturami in vedo, 
kako prilagoditi poučevanje različnim 
načinom komunikacije in učenja ter 
izhodiščnim ravnem svojih učencev;

Or. fi

Predlog spremembe 79
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja potrebo po pripravi učiteljev na 
to, da se osredotočijo na spretnosti in 
kompetence, se seznanijo z različnimi 
kulturami in prilagodijo pouk komunikaciji 
in načinu učenja svojih učencev;

6. poudarja potrebo po pripravi učiteljev na 
to, da se osredotočijo na spretnosti in 
kompetence, pripravijo prilagojene 
didaktične metode za učence iz ranljivih 
družbenih skupin, se seznanijo z 
različnimi kulturami in prilagodijo pouk 
različnim načinom komunikacije in učenja, 
ki so domači učencem, ter se osredotočijo 
raje na učne rezultate kot na 
izobraževalne formalnosti;

Or. en

Predlog spremembe 80
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja potrebo po pripravi učiteljev na 
to, da se osredotočijo na spretnosti in 
kompetence, se seznanijo z različnimi 
kulturami in prilagodijo pouk komunikaciji 
in načinu učenja svojih učencev;

6. poudarja potrebo po pripravi učiteljev na 
to, da se osredotočijo na spretnosti in 
kompetence, se seznanijo z različnimi 
kulturami in prilagodijo pouk načinom 
komunikacije in učenja svojih učencev; pri 
tem se je treba osredotočiti predvsem na 
znanje jezika kot ključa do izobraževanja 
in učenje samega učenja, tj. didaktiko;

Or. de

Predlog spremembe 81
Rachida Dati

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja potrebo po pripravi učiteljev na 
to, da se osredotočijo na spretnosti in 
kompetence, se seznanijo z različnimi 
kulturami in prilagodijo pouk komunikaciji 
in načinu učenja svojih učencev;

6. poudarja potrebo po pripravi učiteljev na 
to, da se osredotočijo na spretnosti in 
kompetence, se seznanijo z različnimi 
kulturami in prilagodijo pouk načinom 
komunikacije in učenja svojih učencev;
pozdravlja dejstvo, da je Komisija dala 
poudarek izobraževanju in usposabljanju 
za nove informacijske in komunikacijske 
tehnologije;

Or. fr

Predlog spremembe 82
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja potrebo po pripravi učiteljev na 
to, da se osredotočijo na spretnosti in 

6. poudarja potrebo po pripravi učiteljev na 
to, da se osredotočijo na spretnosti in 
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kompetence, se seznanijo z različnimi 
kulturami in prilagodijo pouk komunikaciji 
in načinu učenja svojih učencev;

kompetence, se seznanijo z različnimi 
kulturami in prilagodijo pouk načinom 
komunikacije in učenja svojih učencev;
poudarja, da je treba vlagati v 
vseživljenjsko učenje učiteljev;

Or. en

Predlog spremembe 83
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja potrebo po pripravi učiteljev na 
to, da se osredotočijo na spretnosti in 
kompetence, se seznanijo z različnimi 
kulturami in prilagodijo pouk komunikaciji 
in načinu učenja svojih učencev;

6. poudarja potrebo po pripravi učiteljev na 
to, da se osredotočijo na spretnosti in 
kompetence, se seznanijo z različnimi 
kulturami in prilagodijo pouk načinom 
komunikacije in učenja svojih učencev; ob 
upoštevanju nevarnosti staranja učiteljev 
in upadanju zanimanja za poklic poziva 
države članice, naj vlagajo v strokovnjake 
in jih ohranjajo v stroki, pomagajo pri 
njihovem strokovnem in zasebnem 
razvoju ter spodbujajo njihov finančni 
položaj;

Or. en

Predlog spremembe 84
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. priporoča državam članicam, naj 
občutno izboljšajo delovne pogoje 
učiteljev in vodij usposabljanj;

Or. en
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Predlog spremembe 85
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj razvijajo 
politike, ki spodbujajo vseživljenjsko 
učenje v vseh starostnih skupinah in so 
osredotočene na spretnosti in kompetence, 
potrebne za spopadanje z izzivom 
dinamičnih sprememb povpraševanja na 
trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 86
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. zaradi socialne solidarnosti in 
odzivanja na demografske izzive poziva 
države članice, naj spodbujajo 
prostovoljne dejavnosti za vse starosti; 
poziva države članice, naj spodbujajo 
usposabljanje, potrebno za sektorje nege, 
oskrbe in podpore, ter zagotovijo 
štipendije za tiste, ki bi se na tem področju 
izobraževali;

Or. en

Predlog spremembe 87
Malika Benarab-Attou
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je treba mlade 
vključevati v pripravo politik 
izobraževanja in usposabljanja, da bi te 
bolje upoštevale njihove potrebe; zato 
priporoča, naj se Komisija posvetuje s 
predstavniki nacionalnih svetov mladih 
glede njihovih prednostnih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 88
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja potrebo po stalnem 
usposabljanju učiteljev, da se razvijejo 
njihove horizontalne spretnosti v novih 
standardih, metodah in postopkih 
poučevanja in da učitelji ohranijo stik s 
hitrim razvojem znanosti in tehnologije;

Or. el

Predlog spremembe 89
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva države članice, naj spodbujajo 
stalen dialog med izobraževanjem in 
trgom dela, da se izognejo nevarnosti 
neustreznih spretnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 90
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. zaradi boljše zaposljivosti v celotni EU 
poziva države članice, naj izobražujejo 
svoje državljane o pravicah, ki izhajajo iz 
evropskega državljanstva, državljanskih 
dolžnostih in zavezah ter o tem, kako 
lahko izkoristijo pravico do prostega 
gibanja v EU;

Or. en

Predlog spremembe 91
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. poudarja vlogo Evropskega socialnega 
sklada pri podpiranju naložb v 
izobraževanje in usposabljanje, spretnosti 
in vseživljenjsko učenje; zato odločno 
poziva k ohranitvi najmanjšega skupnega 
deleža za Evropski socialni sklad v višini 
25 % proračuna, dodeljenega kohezijski 
politiki;

Or. en

Predlog spremembe 92
Kinga Göncz
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Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj redno 
spremljajo in ocenjujejo, ali jim je uspelo
zagotoviti enak dostop do vključujočega in 
kakovostnega izobraževanja na vseh 
ravneh in ali so spretnosti, ki so jih dijaki 
in študenti pridobili v okviru 
izobraževanja, pripomogle k njihovi 
zaposljivosti.

7. poziva države članice, naj redno 
spremljajo in ocenjujejo, ali je njihovim 
izobraževalnim sistemom in programom 
uspelo pomagati članom ranljivih 
družbenih skupin, ali jim je uspelo
zavarovati enak dostop do vključujočega in 
kakovostnega izobraževanja na vseh 
ravneh in ali so spretnosti, ki so jih dijaki 
in študenti pridobili v okviru izobraževanja 
in usposabljanja, pripomogle k njihovi 
zaposljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 93
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj redno 
spremljajo in ocenjujejo, ali jim je uspelo 
zagotoviti enak dostop do vključujočega in 
kakovostnega izobraževanja na vseh 
ravneh in ali so spretnosti, ki so jih dijaki 
in študenti pridobili v okviru 
izobraževanja, pripomogle k njihovi 
zaposljivosti.

7. poziva države članice, naj čim prej 
ukrepajo v zvezi s priporočili za 
izobraževanje, posredovanimi v 
evropskem semestru; poziva Komisijo in 
države članice, naj v sodelovanju z vsemi 
zainteresiranimi stranmi, vključno s 
predstavniki mladih, redno spremljajo in 
ocenjujejo, ali jim je uspelo zagotoviti enak 
dostop do vključujočega in kakovostnega 
izobraževanja na vseh ravneh in ali so 
spretnosti, ki so jih dijaki in študenti 
pridobili v okviru izobraževanja in 
usposabljanja, pripomogle k njihovi 
zaposljivosti.

Or. en
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Predlog spremembe 94
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj redno 
spremljajo in ocenjujejo, ali jim je uspelo 
zagotoviti enak dostop do vključujočega in 
kakovostnega izobraževanja na vseh 
ravneh in ali so spretnosti, ki so jih dijaki 
in študenti pridobili v okviru 
izobraževanja, pripomogle k njihovi 
zaposljivosti.

7. poziva države članice, naj redno 
spremljajo in ocenjujejo, ali jim je uspelo 
zagotoviti enak dostop do vključujočega in 
kakovostnega izobraževanja na vseh 
ravneh in ali so spretnosti, ki so jih dijaki 
in študenti pridobili v okviru izobraževanja 
in usposabljanja, pripomogle k njihovi 
zaposljivosti ter zmožnosti opravljanja 
njihovih državljanskih dolžnosti in 
delovnih obveznosti.

Or. fi

Predlog spremembe 95
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj redno 
spremljajo in ocenjujejo, ali jim je uspelo 
zagotoviti enak dostop do vključujočega in 
kakovostnega izobraževanja na vseh 
ravneh in ali so spretnosti, ki so jih dijaki 
in študenti pridobili v okviru 
izobraževanja, pripomogle k njihovi 
zaposljivosti.

7. poziva države članice, naj redno 
spremljajo in ocenjujejo, ali jim je uspelo 
zagotoviti enak dostop do vključujočega in 
kakovostnega izobraževanja na vseh 
ravneh in ali so spretnosti, ki so jih dijaki 
in študenti pridobili v okviru izobraževanja 
in usposabljanja, pripomogle k njihovi
socialni vključenosti in zaposljivosti.

Or. fr

Predlog spremembe 96
Roberta Angelilli



PE510.631v01-00 50/51 AM\935078SL.doc

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo izmenjavo najboljših praks in 
modelov, ki so na evropski ravni prinesli 
pozitivne rezultate pri zmanjševanju 
stopnje osipa, spodbujanju dijakov in 
študentov k ponovnemu vstopu v 
izobraževalni sistem, zagotavljanju 
učinkovitega prehoda med svetom 
izobraževanja in svetom dela, 
zmanjševanju stopnje brezposelnosti 
mladih in izboljševanju dostopa 
prikrajšanih skupin do izobraževanja in 
zaposlovanja; 

Or. it

Predlog spremembe 97
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj spremlja, ali so 
države članice sprejele ustrezne ukrepe za 
reformo njihovih izobraževalnih sistemov, 
da dosežejo zgoraj omenjene cilje;

Or. en

Predlog spremembe 98
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

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

7a. spodbuja države članice, naj 
vzdržujejo intenziven dialog z 
izobraževalnimi ustanovami in jih 
ozaveščajo o možnostih evropskega 
financiranja ter v operativnih programih 
vzpostavijo preprost dostop do njim 
namenjenih sredstev; spodbuja uporabo 
sredstev ESRR za potrebe stalnega in 
poklicnega izobraževanja kot dela 
delovnega procesa;

Or. en

Predlog spremembe 99
Daniël van der Stoep

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da lahko države članice 
zgornje predloge uporabijo po lastnih 
presoji oziroma jih ne uporabijo;

Or. nl


