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Predlog spremembe 1
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. 
oktobra 2011 o mobilnosti in vključevanju 
invalidov ter evropski strategiji o 
invalidnosti 2010-2020 (2010/2272(INI))1,
__________________
1 Sprejeta besedila, A7-0263/2011.

Or. hu

Predlog spremembe 2
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Evropske listine 
kakovosti za prakse in vajeništvo, ki jo je 
razvil Evropski forum mladih skupaj s 
socialnimi partnerji in drugimi 
zainteresiranimi stranmi,

Or. en

Predlog spremembe 3
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Eurofounda iz 
oktobra 2012 z naslovom „NEETs –
Young people not in employment, 
education or training: characteristics, 
costs and policy responses in Europe“ 
(NEET – Mladi, ki niso zaposleni ter se ne 
izobražujejo ali usposabljajo: značilnosti, 
stroški in odzivi politike v Evropi)1,
__________________
1 Eurofound (2012), NEETs – Young 
people not in employment, education or 
training: Characteristics, costs and policy 
responses in Europe (NEET – Mladi, ki 
niso zaposleni ter se izobražujejo ali 
usposabljajo: značilnosti, stroški in odzivi 
politike v Evropi), Urad za publikacije 
Evropske unije, Luxembourg. 

Or. de

Predlog spremembe 4
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Eurofounda z 
dne 21. decembra 2012 z naslovom 
„Effectiveness of policy measures to 
increase the employment participation of 
young people“ (Učinkovitost ukrepov za 
povečanje zaposlenosti mladih)2,
__________________
2 Eurofound (2012), „Effectiveness of 
policy measures to increase the 
employment participation of young 
people“ (Učinkovitost ukrepov za 
povečanje zaposlenosti mladih), Urad za 
publikacije Evropske unije, Luxembourg.
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Or. de

Predlog spremembe 5
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Eurofounda z 
dne 29. aprila 2011 z naslovom „Helping 
young workers during the crisis: 
contributions by social partners and 
public authorities“ (Pomoč mladim 
delavcem med krizo: prispevki socialnih 
partnerjev in javnih organov)3;
__________________
3 Eurofound (2011), „Helping young 
workers during the crisis: contributions 
by social partners and public authorities“ 
(Pomoč mladim delavcem med krizo: 
prispevki socialnih partnerjev in javnih 
organov), Urad za publikacije Evropske 
unije, Luxembourg. 

Or. de

Predlog spremembe 6
Nadja Hirsch

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila o vključevanju 
migrantov, njegovih učinkih na trg dela 
ter zunanji razsežnosti koordinacije v 
zvezi s socialno varnostjo v EU 
(2012/2131(INI)),

Or. de
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Predlog spremembe 7
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila o vključevanju 
migrantov, njegovih učinkih na trg dela 
ter zunanji razsežnosti koordinacije v 
zvezi s socialno varnostjo v EU 
(2012/2131(INI)),

Or. en

Predlog spremembe 8
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Eurofounda iz 
oktobra 2012 z naslovom „NEETs –
Young people not in employment, 
education or training: Characteristics, 
costs and policy responses in Europe“ 
(NEET – Mladi, ki niso zaposleni ter se ne 
izobražujejo ali usposabljajo: značilnosti, 
stroški in odzivi politike v Evropi)1,
__________________
1 Eurofound (2012), „NEETs – Young 
people not in employment, education or 
training: Characteristics, costs and policy 
responses in Europe“ (NEET – Mladi, ki 
niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali 
usposabljajo: značilnosti, stroški in odzivi 
politike v Evropi), Urad za publikacije 
Evropske unije, Luxembourg. 
(http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs
/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf)
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Predlog spremembe 9
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Eurofounda z 
dne 7. februarja 2012 z naslovom „Recent 
policy developments related to those not in 
employment, education and training 
(NEETs )“ (Novejši razvoj politike v zvezi 
z mladimi, ki niso zaposleni ter se ne 
izobražujejo ali usposabljajo (NEET))2,
__________________
2 Eurofound (2012), „Recent policy 
developments related to those not in 
employment, education and training 
(NEETs)“ (Novejši razvoj politike v zvezi z 
mladimi, ki niso zaposleni ter se ne 
izobražujejo ali usposabljajo (NEET)), 
Urad za publikacije Evropske unije, 
Luxembourg. 
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/er
m/tn1109042s/tn1109042s.pdf)

Or. en

Predlog spremembe 10
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Eurofounda z 
dne 21. decembra 2012 z naslovom 
„Effectiveness of policy measures to 
increase the employment participation of 
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young people“ (Učinkovitost ukrepov za 
povečanje zaposlenosti mladih)3,
__________________
3 Eurofound (2012), „Effectiveness of 
policy measures to increase the 
employment participation of young 
people“ (Učinkovitost ukrepov za 
povečanje zaposlenosti mladih), Urad za 
publikacije Evropske unije, Luxembourg. 
(http://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/htmlfiles/ef1260.htm)

Or. en

Predlog spremembe 11
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Eurofounda z 
dne 15. januarja 2013 z naslovom „Active 
inclusion of young people with disabilities 
or health problems“ (Aktivno 
vključevanje mladih z zdravstvenimi 
težavami ali mladih invalidnih oseb)4,
__________________
4 Eurofound (2013), „Active inclusion of 
young people with disabilities or health 
problems“ (Aktivno vključevanje mladih z 
zdravstvenimi težavami ali mladih 
invalidnih oseb), Urad za publikacije 
Evropske unije, Luxembourg. 
(http://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/htmlfiles/ef1226.htm)

Or. en

Predlog spremembe 12
Raül Romeva i Rueda
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Eurofounda z 
dne 29. aprila 2011 z naslovom „Helping 
young workers during the crisis: 
contributions by social partners and 
public authorities“ (Pomoč mladim 
delavcem med krizo: prispevki socialnih 
partnerjev in javnih organov)5,
__________________
5 Eurofound (2011), „Helping young 
workers during the crisis: contributions 
by social partners and public authorities“ 
(Pomoč mladim delavcem med krizo: 
prispevki socialnih partnerjev in javnih 
organov), Urad za publikacije Evropske 
unije, Luxembourg. 
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/eir
o/tn1101019s/tn1101019s.pdf.pdf)

Or. en

Predlog spremembe 13
Nadja Hirsch

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je bilo januarja 2013 23 % aktivnih 
mladih brez zaposlitve, pri čemer se 
stopnja giblje od 15 % ali manj v Avstriji, 
na Danskem, v Nemčiji in na 
Nizozemskem do več kot 55 % v Grčiji in 
Španiji, kar kaže na izrazite geografske 
razlike;

A. ker je bilo januarja 2013 23 % aktivnih 
mladih brez zaposlitve, pri čemer se 
stopnja giblje od 9 % ali manj v Avstriji in 
Nemčiji1 do več kot 55 % v Grčiji in 
Španiji, kar kaže na izrazite geografske 
razlike;

__________________
1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.
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do?tab=table&init=1&plugin=1&languag
e=de&pcode=teilm021

Or. de

Predlog spremembe 14
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je bilo januarja 2013 23 % aktivnih 
mladih brez zaposlitve, pri čemer se 
stopnja giblje od 15 % ali manj v Avstriji, 
na Danskem, v Nemčiji in na 
Nizozemskem do več kot 55 % v Grčiji in 
Španiji, kar kaže na izrazite geografske 
razlike;

A. ker je bilo januarja 2013 23 % aktivnih 
mladih brez zaposlitve, pri čemer se 
stopnja giblje od 15 % ali manj v Avstriji, 
na Danskem, v Nemčiji in na 
Nizozemskem do več kot 55 % v Španiji 
oz. 64,2 % v Grčiji (podatki za februar 
2013), kar kaže na izrazite geografske 
razlike; ker je položaj mladih na trgu dela 
v večjem delu Evrope zaskrbljujoč;

Or. de

Predlog spremembe 15
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je bilo januarja 2013 23 % aktivnih 
mladih brez zaposlitve, pri čemer se 
stopnja giblje od 15 % ali manj v Avstriji, 
na Danskem, v Nemčiji in na 
Nizozemskem do več kot 55 % v Grčiji in 
Španiji, kar kaže na izrazite geografske 
razlike;

A. ker je bilo januarja 2013 23 % aktivnih 
mladih brez zaposlitve, pri čemer se 
stopnja giblje od 15 % ali manj v Avstriji, 
na Danskem, v Nemčiji in na 
Nizozemskem do več kot 55 % v Grčiji in 
Španiji, kar kaže na izrazite geografske 
razlike tako med državami članicami kot 
tudi znotraj njih;

Or. de



AM\937186SL.doc 11/173 PE510.867v01-00

SL

Predlog spremembe 16
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je bilo januarja 2013 23 % aktivnih
mladih brez zaposlitve, pri čemer se 
stopnja giblje od 15 % ali manj v Avstriji, 
na Danskem, v Nemčiji in na 
Nizozemskem do več kot 55 % v Grčiji in 
Španiji, kar kaže na izrazite geografske 
razlike;

A. ker je bilo januarja 2013 23 % mladih 
brez zaposlitve, pri čemer se stopnja giblje 
od 15 % ali manj v Avstriji, na Danskem, v 
Nemčiji in na Nizozemskem do več kot 55 
% v Grčiji in Španiji, kar kaže na izrazite 
geografske razlike, tudi znotraj držav 
članic;

Or. de

Predlog spremembe 17
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je bilo januarja 2013 23 % aktivnih 
mladih brez zaposlitve, pri čemer se 
stopnja giblje od 15 % ali manj v Avstriji, 
na Danskem, v Nemčiji in na 
Nizozemskem do več kot 55 % v Grčiji in 
Španiji, kar kaže na izrazite geografske 
razlike;

A. ker je bilo januarja 2013 23,5 %
aktivnih mladih brez zaposlitve, pri čemer 
se stopnja giblje od 15 % ali manj v 
Avstriji, na Danskem, v Nemčiji in na 
Nizozemskem do več kot 55 % v Grčiji in 
Španiji, kar kaže na izrazite geografske 
razlike;

Or. en

Predlog spremembe 18
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Uvodna izjava A
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je bilo januarja 2013 23 % aktivnih 
mladih brez zaposlitve, pri čemer se 
stopnja giblje od 15 % ali manj v Avstriji, 
na Danskem, v Nemčiji in na 
Nizozemskem do več kot 55 % v Grčiji in 
Španiji, kar kaže na izrazite geografske 
razlike;

A. ker je bilo januarja 2013 23 % aktivnih 
mladih brez zaposlitve, pri čemer se 
stopnja giblje od 15 % ali manj v Avstriji, 
na Danskem, v Nemčiji in na 
Nizozemskem do več kot 55 % v Grčiji in 
Španiji, kar kaže na izrazite geografske 
razlike; ugotavlja, da v mnogih državah 
članicah različne skupine mladih, npr. 
podzaposleni delavci s krajšim delovnim 
časom ali ljudje, proti katerim so uvedeni 
kaznovalni ukrepi, ker niso upoštevali 
sistema, v katerem je denarno 
nadomestilo za brezposelnost pogojeno z 
udeležbo v javnih delih ali izobraževanju, 
niso vključene v te številke in da so 
resnične številke o brezposelnosti mladih 
višje;

Or. en

Predlog spremembe 19
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je bilo januarja 2013 23 % aktivnih 
mladih brez zaposlitve, pri čemer se 
stopnja giblje od 15 % ali manj v Avstriji, 
na Danskem, v Nemčiji in na 
Nizozemskem do več kot 55 % v Grčiji in 
Španiji, kar kaže na izrazite geografske 
razlike;

A. ker je bilo januarja 2013 23 % aktivnih 
mladih brez zaposlitve, pri čemer se 
stopnja giblje od 15 % ali manj v Avstriji, 
na Danskem, v Nemčiji in na 
Nizozemskem do več kot 55 % v Grčiji in 
Španiji, kar kaže na izrazite geografske 
razlike in dramatičen porast 
brezposelnosti med mladimi v državah, 
kjer se izvajajo varčevalne politike1;

__________________
1 Po podatkih Eurostata je brezposelnost 
mladih v zadnjih treh letih narasla za 36,6 
% v Italiji, 40 % v Španiji, 41 % na 
Portugalskem, 72 % na Cipru in 100 % v 
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Grčiji.

Or. en

Predlog spremembe 20
Adam Bielan

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je bilo januarja 2013 23 % aktivnih 
mladih brez zaposlitve, pri čemer se 
stopnja giblje od 15 % ali manj v Avstriji, 
na Danskem, v Nemčiji in na 
Nizozemskem do več kot 55 % v Grčiji in 
Španiji, kar kaže na izrazite geografske 
razlike;

A. ker je bilo januarja 2013 23 % aktivnih 
mladih brez zaposlitve, pri čemer se 
stopnja giblje od 15 % ali manj v Avstriji, 
na Danskem, v Nemčiji in na 
Nizozemskem do več kot 55 % v Grčiji in 
Španiji, kar kaže na izrazite geografske 
razlike; ker najnovejši podatki in napovedi 
kažejo, da se položaj, s katerim se soočajo 
mladi, še naprej slabša;

Or. pl

Predlog spremembe 21
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

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 ni bilo 
zaposlenih in se niso izobraževali ali 
usposabljali (NEET), med njimi pripadniki 
ranljivih skupin, kot so mladi z 
zdravstvenimi težavami ali invalidnostjo 
in matere samohranilke, kar lahko ima 
resne družbene posledice, kot so slabe ali 
negotove prihodnje možnosti zaposlitve ali 
celo duševne in telesne disfunkcije; ker je 
verjetno, da se bodo te težave v bližnji 

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 ni bilo 
zaposlenih in se niso izobraževali ali 
usposabljali (NEET), med njimi pripadniki 
ranljivih skupin, kot so ženske in migranti, 
kar lahko ima resne družbene posledice, 
kot so socialni nemiri, zgodnje 
zaznamovanosti, kot so duševne in telesne 
disfunkcije, ter revščina in socialna 
izključenost kot edina možnost; ker je 
verjetno, da se bodo te težave v bližnji 



PE510.867v01-00 14/173 AM\937186SL.doc

SL

prihodnosti še povečale; prihodnosti še povečale;

Or. en

Predlog spremembe 22
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

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 ni bilo 
zaposlenih in se niso izobraževali ali 
usposabljali (NEET), med njimi pripadniki 
ranljivih skupin, kot so mladi z 
zdravstvenimi težavami ali invalidnostjo in 
matere samohranilke, kar lahko ima resne 
družbene posledice, kot so slabe ali 
negotove prihodnje možnosti zaposlitve ali 
celo duševne in telesne disfunkcije; ker je 
verjetno, da se bodo te težave v bližnji 
prihodnosti še povečale;

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 ni bilo 
zaposlenih in se niso izobraževali ali 
usposabljali (NEET), med njimi pripadniki 
ranljivih skupin, kot so mladi z 
zdravstvenimi težavami ali invalidnostjo in 
matere samohranilke, kar lahko ima resne
osebne in družbene posledice, kot so slabe 
ali negotove prihodnje možnosti zaposlitve 
ali celo psihične in telesne disfunkcije; ker 
je verjetno, da se bodo te težave v bližnji 
prihodnosti še povečale in bodo imele 
hude finančne posledice za evropske 
sisteme socialne varnosti;

Or. de

Predlog spremembe 23
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

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 ni bilo
zaposlenih in se niso izobraževali ali 
usposabljali (NEET), med njimi pripadniki 
ranljivih skupin, kot so mladi z 

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 ni bilo 
zaposlenih in se niso izobraževali ali 
usposabljali (NEET), med njimi pripadniki 
ranljivih skupin, kot so mladi z 
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zdravstvenimi težavami ali invalidnostjo in 
matere samohranilke, kar lahko ima resne 
družbene posledice, kot so slabe ali 
negotove prihodnje možnosti zaposlitve ali 
celo duševne in telesne disfunkcije; ker je 
verjetno, da se bodo te težave v bližnji 
prihodnosti še povečale;

zdravstvenimi težavami ali invalidnostjo in 
matere samohranilke, kar lahko ima resne 
družbene posledice, kot so slabe ali 
negotove prihodnje možnosti zaposlitve ali 
celo kombinacije duševnih in telesnih 
disfunkcij in motenj; ker je verjetno, da se 
bodo te težave v bližnji prihodnosti še 
povečale;

Or. hu

Predlog spremembe 24
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

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 ni bilo 
zaposlenih in se niso izobraževali ali 
usposabljali (NEET), med njimi pripadniki 
ranljivih skupin, kot so mladi z 
zdravstvenimi težavami ali invalidnostjo in 
matere samohranilke, kar lahko ima resne 
družbene posledice, kot so slabe ali 
negotove prihodnje možnosti zaposlitve ali 
celo duševne in telesne disfunkcije; ker je 
verjetno, da se bodo te težave v bližnji 
prihodnosti še povečale;

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 ni bilo 
zaposlenih in se niso izobraževali ali 
usposabljali (NEET), med njimi pripadniki 
ranljivih skupin, kot so mladi z 
zdravstvenimi težavami ali invalidnostjo, 
mladi Romi in matere samohranilke, kar 
lahko ima resne družbene posledice, kot so 
slabe ali negotove prihodnje možnosti 
zaposlitve ali celo duševne in telesne 
disfunkcije; ker je verjetno, da se bodo te 
težave v bližnji prihodnosti še povečale;

Or. en

Predlog spremembe 25
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ker je število teh skupno 14 milijonov 
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mladih, ki niso zaposleni in se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, enako 
skupnemu številu prebivalstva sedmih 
manjših in srednje velikih držav članic in 
ker so zaradi tega potrebna precej večja 
prizadevanja držav članic in evropskih 
institucij za ponovno vključitev mladih na 
trg dela; ker so potrebe mladih v Evropi 
zelo različne in je treba sprejete ukrepe za 
vključevanje na trg dela zato vsakič 
prilagoditi tem potrebam;

Or. de

Predlog spremembe 26
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. priznava, da skoraj 14 milijonov 
mlajših od 30 let, ki niso zaposleni ter se 
ne izobražujejo ali usposabljajo, ustreza 
celotnemu prebivalstvu 7 majhnih do 
srednje velikih držav članic, in poziva vse 
države članice, naj okrepijo svoja 
prizadevanja za ponovno vključevanje 
mladih na trg dela.  Taka prizadevanja bi 
seveda morala priznati raznolikost 
populacije mladih z zagotavljanjem 
ukrepov, ki upoštevajo potrebe vsake 
specifične skupine, ali celo premisliti o 
politikah osebnega ocenjevanja;

Or. en

Predlog spremembe 27
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so bile leta 2011 gospodarske izgube 
zaradi izključenosti mladih s trga dela 
ocenjene na 153 milijard EUR, kar ustreza 
1,2 % BDP EU4 ; ker to predstavlja resno 
družbeno in gospodarsko breme;

C. ker so bile leta 2011 gospodarske izgube 
zaradi izključenosti mladih s trga dela 
ocenjene na 153 milijard EUR, kar ustreza 
1,2 % BDP EU4 ; ker je ta številka več kot 
15-krat večja od ocenjenih 10 milijard 
EUR, potrebnih za ustvarjanje 2 milijonov 
novih delovnih mest za mlade; ker to 
predstavlja resno družbeno in gospodarsko 
breme;

Or. de

Predlog spremembe 28
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so bile leta 2011 gospodarske izgube 
zaradi izključenosti mladih s trga dela 
ocenjene na 153 milijard EUR, kar ustreza 
1,2 % BDP EU4 ; ker to predstavlja resno 
družbeno in gospodarsko breme;

C. ker so bile leta 2011 gospodarske izgube 
zaradi izključenosti mladih s trga dela v 
državah članicah ocenjene na 153 milijard 
EUR, kar ustreza 1,2 % BDP EU4, kar je 
že samo po sebi dražje od letnega 
proračuna za institucije, sklade in 
instrumente Evropske unije; ker to 
predstavlja resno družbeno in gospodarsko 
breme;

Or. hu

Predlog spremembe 29
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so bile leta 2011 gospodarske izgube C. ker so bile leta 2011 gospodarske izgube 
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zaradi izključenosti mladih s trga dela 
ocenjene na 153 milijard EUR, kar ustreza 
1,2 % BDP EU4 ; ker to predstavlja resno 
družbeno in gospodarsko breme;

zaradi izključenosti mladih s trga dela 
ocenjene na 153 milijard EUR, kar ustreza 
1,2 % BDP EU4 ; ker to predstavlja resno
in dolgoročno družbeno in gospodarsko 
breme za celotno Evropsko unijo;

Or. de

Predlog spremembe 30
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so bile leta 2011 gospodarske izgube 
zaradi izključenosti mladih s trga dela
ocenjene na 153 milijard EUR, kar ustreza 
1,2 % BDP EU4 ; ker to predstavlja resno 
družbeno in gospodarsko breme;

C. ker so bile leta 2011 gospodarske izgube 
zaradi učinkov krize na mlade ocenjene na 
153 milijard EUR, kar ustreza 1,2 % BDP 
EU4 ; ker to predstavlja resno družbeno in 
gospodarsko breme;

Or. en

Predlog spremembe 31
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so bile leta 2011 gospodarske izgube 
zaradi izključenosti mladih s trga dela 
ocenjene na 153 milijard EUR, kar ustreza 
1,2 % BDP EU4 ; ker to predstavlja resno 
družbeno in gospodarsko breme;

C. ker so bile leta 2011 gospodarske izgube 
zaradi izključenosti mladih s trga dela 
ocenjene na 153 milijard EUR, kar ustreza 
1,2 % BDP EU4 ; ker to predstavlja resno 
družbeno in gospodarsko breme in ker 
omogočanje prikrajšanim mladim, da 
razvijajo svoje potenciale ter dejavno 
sodelujejo na lokalni, regionalni, 
nacionalni in evropski ravni, ni le 
temeljni dejavnik za doseganje večjega 
socialnega vključevanja, temveč tudi za 
trden, trajnosten in demokratičen razvoj 
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njihovih skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 32
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je za spopadanje z 
brezposelnostjo, zlasti brezposelnostjo 
mladih, potrebna rast, ki spodbuja 
zaposlovanje; ker politika varčevanja kot 
odgovor na gospodarsko, finančno in 
bančno krizo ni dosegla tega cilja in je 
celo še precej poslabšala položaj na trgih 
dela v številnih državah članicah;

Or. de

Predlog spremembe 33
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker brezposelnost mladih pomembno 
prispeva k hitremu naraščanju 
preseljevanja, ki poteka v mnogih državah 
članicah in je najočitnejše v tako 
imenovanih državah „PIIGS“ (na 
Portugalskem, Irskem, v Italiji, Grčiji in 
Španiji); ker to množično izseljevanje 
države prikrajša za pomemben sloj 
njihovih najbolj dinamičnih ljudi in 
uničujoče vpliva na lokalne skupnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker lahko imajo te stopnje 
brezposelnosti mladih in mladih, ki niso 
zaposleni ter se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, resne posledice v smislu 
kršenja človekovih pravic; ker je za 
obravnavo tega položaja nujen pristop, ki 
temelji na pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 35
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker so v Evropski uniji potrebne velike 
naložbe za ustvarjanje rasti in delovnih 
mest ter okrepitev povpraševanja na 
notranjem trgu; ker je za precejšnje 
izboljšanje konjunkture in položaja na 
trgih dela držav članic, ki bi koristilo prav 
mladim, ki jih je kriza najbolj prizadela, 
potreben naložbeni sveženj v višini 2 % 
BDP držav Evropske unije;

Or. de

Predlog spremembe 36
Raül Romeva i Rueda
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so mladi med gospodarskimi 
krizami še posebej prikrajšani, bolj kot 
večina drugih skupin; ker je pričakovati, 
da se bo sedanja brezposelnost za mnoge 
mlade spremenila v dolgotrajno 
brezposelnost, kar pomeni tveganje 
socialne izključenosti; ker ima to 
zaskrbljujoče posledice za mlade 
posameznike, jim zmanjšuje samozavest, 
onemogoča uresničevanje ambicij in 
podaljšuje vstop v samostojno odraslo 
življenje, vključno z ustvarjanjem družine, 
posledično pa tudi za družbo, saj 
negativno vpliva na družbeno, 
gospodarsko in demografsko stanje v 
Evropi;

D. ker so mladi med gospodarskimi 
krizami nesorazmerno prizadeti; ker je 
pričakovati, da se bo sedanja brezposelnost 
za mnoge mlade spremenila v dolgotrajno 
brezposelnost, kar pomeni tveganje 
socialne izključenosti, skrite revščine in 
socialnih nemirov, ki izvirajo iz 
odmaknjenosti od družbe in poglobljenega 
nezadovoljstva pri mladih;

Or. en

Predlog spremembe 37
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so mladi med gospodarskimi 
krizami še posebej prikrajšani, bolj kot 
večina drugih skupin; ker je pričakovati, 
da se bo sedanja brezposelnost za mnoge 
mlade spremenila v dolgotrajno 
brezposelnost, kar pomeni tveganje 
socialne izključenosti; ker ima to 
zaskrbljujoče posledice za mlade 
posameznike, jim zmanjšuje samozavest, 
onemogoča uresničevanje ambicij in 
podaljšuje vstop v samostojno odraslo 
življenje, vključno z ustvarjanjem družine, 
posledično pa tudi za družbo, saj negativno 
vpliva na družbeno, gospodarsko in 

D. ker so mladi med gospodarskimi 
krizami še posebej prikrajšani, bolj kot 
večina drugih skupin; ker se bo sedanja 
brezposelnost za mnoge mlade razvila v 
dolgotrajno brezposelnost, kar izrazito 
povečuje tveganje socialne izključenosti;
ker ima to zaskrbljujoče posledice za 
mlade posameznike, jim zmanjšuje 
samozavest, onemogoča uresničevanje 
ambicij in podaljšuje vstop v samostojno 
odraslo življenje, vključno z ustvarjanjem 
družine, posledično pa tudi za družbo, saj
dolgoročno negativno vpliva na družbeno, 
gospodarsko in demografsko stanje v 
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demografsko stanje v Evropi; Evropi;

Or. de

Predlog spremembe 38
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so mladi med gospodarskimi 
krizami še posebej prikrajšani, bolj kot 
večina drugih skupin; ker je pričakovati, 
da se bo sedanja brezposelnost za mnoge 
mlade spremenila v dolgotrajno 
brezposelnost, kar pomeni tveganje 
socialne izključenosti; ker ima to 
zaskrbljujoče posledice za mlade 
posameznike, jim zmanjšuje samozavest,
onemogoča uresničevanje ambicij in 
podaljšuje vstop v samostojno odraslo 
življenje, vključno z ustvarjanjem družine, 
posledično pa tudi za družbo, saj negativno 
vpliva na družbeno, gospodarsko in 
demografsko stanje v Evropi;

D. ker so mladi med gospodarskimi 
krizami še posebej prikrajšani in ker se 
obdobje brezposelnosti pogosto spremeni
v dolgotrajno brezposelnost, kar pomeni 
tveganje socialne izključenosti; ker ima to 
zaskrbljujoče posledice za mlade 
posameznike, jim onemogoča 
uresničevanje ambicij in odlaga možnost 
oblikovanja samostojnega odraslega 
življenja, vključno z ustvarjanjem družine, 
posledično pa tudi za družbo, saj negativno 
vpliva na družbeno, gospodarsko in 
demografsko stanje v Evropi;

Or. fr

Predlog spremembe 39
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so mladi med gospodarskimi 
krizami še posebej prikrajšani, bolj kot 
večina drugih skupin; ker je pričakovati, da 
se bo sedanja brezposelnost za mnoge 
mlade spremenila v dolgotrajno 
brezposelnost, kar pomeni tveganje 

D. ker so mladi med gospodarskimi 
krizami še posebej prikrajšani, bolj kot 
večina drugih skupin; v tem pogledu 
izpostavlja škodljiv učinek prehajanja na 
prožnejše pogodbe, ki so še posebej 
pogoste med mladimi delavci in vodijo v 
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socialne izključenosti; ker ima to 
zaskrbljujoče posledice za mlade 
posameznike, jim zmanjšuje samozavest, 
onemogoča uresničevanje ambicij in 
podaljšuje vstop v samostojno odraslo 
življenje, vključno z ustvarjanjem družine, 
posledično pa tudi za družbo, saj negativno 
vpliva na družbeno, gospodarsko in 
demografsko stanje v Evropi;

nesorazmerno stopnjo negotovih pogodb, 
zaradi česar mladim kot prvim grozi 
brezposelnost; ker je pričakovati, da se bo 
sedanja brezposelnost za mnoge mlade 
spremenila v dolgotrajno brezposelnost, 
kar pomeni tveganje socialne izključenosti;
ker ima to zaskrbljujoče posledice za 
mlade posameznike, jim zmanjšuje 
samozavest, onemogoča uresničevanje 
ambicij in podaljšuje vstop v samostojno 
odraslo življenje, vključno z ustvarjanjem 
družine, posledično pa tudi za družbo, saj 
negativno vpliva na družbeno, gospodarsko 
in demografsko stanje v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 40
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so mladi med gospodarskimi 
krizami še posebej prikrajšani, bolj kot 
večina drugih skupin; ker je pričakovati, da 
se bo sedanja brezposelnost za mnoge 
mlade spremenila v dolgotrajno 
brezposelnost, kar pomeni tveganje 
socialne izključenosti; ker ima to 
zaskrbljujoče posledice za mlade 
posameznike, jim zmanjšuje samozavest, 
onemogoča uresničevanje ambicij in 
podaljšuje vstop v samostojno odraslo 
življenje, vključno z ustvarjanjem družine, 
posledično pa tudi za družbo, saj negativno 
vpliva na družbeno, gospodarsko in 
demografsko stanje v Evropi;

D. ker so mladi med gospodarskimi 
krizami še posebej prikrajšani, bolj kot 
večina drugih skupin; ker je pričakovati, da 
se bo sedanja brezposelnost za mnoge 
mlade spremenila v dolgotrajno 
brezposelnost, kar pomeni tveganje 
socialne izključenosti; ker ima to 
zaskrbljujoče posledice za mlade
posameznike, jim zmanjšuje samozavest,
znižuje prihodke v celotnem delovnem 
življenju in zmanjšuje karierne možnosti v 
prihodnosti, onemogoča uresničevanje 
ambicij in podaljšuje vstop v samostojno 
odraslo življenje, vključno z ustvarjanjem 
družine, posledično pa tudi za družbo, saj 
negativno vpliva na družbeno, gospodarsko 
in demografsko stanje v Evropi;

Or. de
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Predlog spremembe 41
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so mladi med gospodarskimi 
krizami še posebej prikrajšani, bolj kot 
večina drugih skupin; ker je pričakovati, da 
se bo sedanja brezposelnost za mnoge 
mlade spremenila v dolgotrajno 
brezposelnost, kar pomeni tveganje 
socialne izključenosti; ker ima to 
zaskrbljujoče posledice za mlade 
posameznike, jim zmanjšuje samozavest, 
onemogoča uresničevanje ambicij in 
podaljšuje vstop v samostojno odraslo 
življenje, vključno z ustvarjanjem družine, 
posledično pa tudi za družbo, saj negativno 
vpliva na družbeno, gospodarsko in 
demografsko stanje v Evropi;

D. ker so mladi med gospodarskimi 
krizami še posebej prikrajšani, bolj kot 
večina drugih skupin; ker je pričakovati, da 
se bo sedanja brezposelnost za mnoge 
mlade spremenila v dolgotrajno 
brezposelnost, kar pomeni tveganje 
socialne izključenosti; ker ima to 
zaskrbljujoče posledice za mlade 
posameznike, jim zmanjšuje samozavest, 
onemogoča uresničevanje ambicij in 
podaljšuje vstop v samostojno odraslo 
življenje, vključno z ustvarjanjem družine, 
posledično pa tudi za družbo, saj negativno 
vpliva na družbeno, gospodarsko in 
demografsko stanje v Evropi, obenem pa 
povečuje tveganje za revščino v starosti 
zaradi manjkajočih socialnih prispevkov 
za časa delovnega življenja;

Or. de

Predlog spremembe 42
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so mladi med gospodarskimi 
krizami še posebej prikrajšani, bolj kot 
večina drugih skupin; ker je pričakovati, da 
se bo sedanja brezposelnost za mnoge 
mlade spremenila v dolgotrajno 
brezposelnost, kar pomeni tveganje 
socialne izključenosti; ker ima to 
zaskrbljujoče posledice za mlade 
posameznike, jim zmanjšuje samozavest, 

D. ker so mladi med gospodarskimi 
krizami še posebej prikrajšani, bolj kot 
večina drugih skupin; ker je pričakovati, da 
se bo sedanja brezposelnost za mnoge 
mlade spremenila v dolgotrajno 
brezposelnost, kar pomeni tveganje 
socialne izključenosti; ker ima to 
zaskrbljujoče posledice za mlade 
posameznike, jim zmanjšuje samozavest, 
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onemogoča uresničevanje ambicij in 
podaljšuje vstop v samostojno odraslo 
življenje, vključno z ustvarjanjem družine, 
posledično pa tudi za družbo, saj negativno 
vpliva na družbeno, gospodarsko in 
demografsko stanje v Evropi;

onemogoča uresničevanje ambicij in 
podaljšuje vstop v samostojno odraslo 
življenje, vključno z ustvarjanjem družine, 
posledično pa tudi za družbo, saj negativno 
vpliva na družbeno, gospodarsko in 
demografsko stanje v Evropi, vključno z 
družbenim mirom;

Or. hu

Predlog spremembe 43
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so mladi med gospodarskimi 
krizami še posebej prikrajšani, bolj kot 
večina drugih skupin; ker je pričakovati, da 
se bo sedanja brezposelnost za mnoge 
mlade spremenila v dolgotrajno 
brezposelnost, kar pomeni tveganje 
socialne izključenosti; ker ima to 
zaskrbljujoče posledice za mlade 
posameznike, jim zmanjšuje samozavest, 
onemogoča uresničevanje ambicij in 
podaljšuje vstop v samostojno odraslo 
življenje, vključno z ustvarjanjem družine, 
posledično pa tudi za družbo, saj negativno 
vpliva na družbeno, gospodarsko in 
demografsko stanje v Evropi;

D. ker so mladi med gospodarskimi 
krizami še posebej prikrajšani, bolj kot 
večina drugih skupin; ker je pričakovati, da 
se bo sedanja brezposelnost za mnoge 
mlade spremenila v dolgotrajno 
brezposelnost, kar pomeni tveganje 
socialne izključenosti; ker ima to 
zaskrbljujoče posledice za mlade 
posameznike, jim zmanjšuje samozavest, 
onemogoča uresničevanje ambicij in 
podaljšuje vstop v samostojno odraslo 
življenje, vključno z ustvarjanjem družine, 
posledično pa tudi za družbo, saj negativno 
vpliva na družbeno, gospodarsko in
demografsko stanje v Evropi; ker visoka 
stopnja brezposelnosti pri mladih pomeni 
nevarnost za demokratično politiko 
Evropske unije, saj naklonjenost 
evropskemu projektu prav med mladimi 
zelo upada, in ker je treba prizadete mlade 
vključiti v proces oblikovanja rešitev in 
ukrepov;

Or. de
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Predlog spremembe 44
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker člen 13 Pogodbe ES izrecno 
pooblašča Skupnost za boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti; ker so mlade ženske pri 
vstopanju na trg dela kljub Direktivi 
2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o 
splošnih okvirih enakega obravnavanja 
pri zaposlovanju in delu še vedno 
diskriminirane glede na starost in spol;

Or. en

Predlog spremembe 45
Alejandro Cercas

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je kriza pripeljala do velikega 
povečanja negotovih oblik dela, ki jih 
opravljajo predvsem mladi, najeti po 
pogodbah za določen čas, in neplačanih 
služb, ki imajo v resnici značilnosti 
zaposlitve za polni delovni čas;

Or. es

Predlog spremembe 46
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

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

Da. ker države članice morajo zagotoviti 
mrežo socialne varnosti in zajamčiti 
dostojne življenjske pogoje delavcem, ki so 
postali brezposelni, in mladim, ki ne 
morejo najti zaposlitve; 

Or. pt

Predlog spremembe 47
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker kljub visoki splošni ravni 
brezposelnosti mladih nekateri sektorji, 
kot sta IKT in zdravstvo, čedalje težje 
zapolnijo prosta delovna mesta z 
usposobljenim osebjem;

Or. en

Predlog spremembe 48
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Katarína 
Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Karima Delli

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je Mednarodna organizacija dela 
predlagala proračun v višini 21 milijard 
EUR, kar ustreza 0,5 % porabe 
evroobmočja, za izvajanje jamstva za 
mlade v EU v celoti;

Or. en



PE510.867v01-00 28/173 AM\937186SL.doc

SL

Predlog spremembe 49
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker so delovni pogoji, socialne 
pravice, dostop do izobraževanja, 
nastanitev in udeležba ključna politična 
področja za zagotavljanje emancipacije 
mladih; ker je treba na vseh ravneh 
politike izvajati prizadevanja za 
zagotavljanje osamosvojitve mladih in ker 
morajo institucije EU vsem mladim 
zajamčiti enake možnosti in enako pravico 
do osamosvojitve ter razvijanja 
neodvisnega in dostojnega življenja;

Or. en

Predlog spremembe 50
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker se, ko se gospodarska in finančna 
kriza poglabljata in se uvajajo varčevalni 
ukrepi, izseljevanje iz držav članic v 
največjih težavah vse bolj povečuje; ker se 
je pojavila nova skupina izseljencev, in 
sicer mladi, ki so največkrat visoko 
usposobljeni;

Or. pt

Predlog spremembe 51
Hans-Peter Martin
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Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se je v okviru lizbonske strategije
2000–2010 EU zavezala k dvigu ravni 
izobrazbe, zmanjšanju stopnje osipa v 
šolah na manj kot 10 % do leta 2020 in 
povečanju deleža tistih, ki zaključijo 
terciarno ali enakovredno izobraževanje, na 
vsaj 40 %;

E. ker se je v okviru strategije Evropa 2020
EU zavezala k dvigu ravni izobrazbe, 
zmanjšanju stopnje osipa v šolah na manj 
kot 10 % do leta 2020 in povečanju deleža
30- do 34-letnikov, ki zaključijo terciarno 
ali enakovredno izobraževanje, na vsaj
40 % ter povečanju deleža zaposlenosti 
20- do 64-letnikov na 75 %;

Or. de

Predlog spremembe 52
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se je v okviru lizbonske strategije 
2000–2010 EU zavezala k dvigu ravni 
izobrazbe, zmanjšanju stopnje osipa v 
šolah na manj kot 10 % do leta 2020 in 
povečanju deleža tistih, ki zaključijo 
terciarno ali enakovredno izobraževanje, na 
vsaj 40 %;

E. ker se je v okviru lizbonske strategije 
2000–2010 EU zavezala k dvigu ravni 
izobrazbe, zmanjšanju stopnje osipa v 
šolah na manj kot 10 % do leta 2020 in 
povečanju deleža tistih, ki zaključijo 
terciarno ali enakovredno izobraževanje, na 
vsaj 40 %; ker so mnoge države članice 
povečale šolnine v visokošolskem 
izobraževanju ali o tem razmišljajo;

Or. pt

Predlog spremembe 53
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

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

Ea. ker v nekaterih državah, ki jih 
„finančno rešuje“ trojka EU, izgublja 
službo vse več učiteljev in se zaradi tega 
zapirajo šole in krčijo učni načrti, obenem 
pa upadajo učni standardi in narašča 
stopnja šolskega neuspeha in osipa; ker 
večja razmerja med številom učencev in 
učiteljev, ki so posledica krčenja sredstev, 
vodijo v nižje učne standarde v 
izobraževalnem sistemu, cilj katerega bi 
moral biti, da učiteljem omogoča 
pozornejše spremljanje šolskega uspeha 
učencev;

Or. pt

Predlog spremembe 54
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so liberalizacija izobraževalnega 
sistema, na primer z bolonjskim 
procesom, in varčevalne politike, uvedene 
v mnogih državah članicah, izničile 
mnogo korakov proti dostopnejšemu 
izobraževalnemu sistemu; zato poudarja 
potrebo po izobraževalnem sistemu, ki bo 
v javni lasti, demokratično upravljan, 
dostopen vsem in brezplačen na kraju 
uporabe;

Or. en

Predlog spremembe 55
Lívia Járóka
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Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je kljub gospodarski krizi in 
ukinjanju delovnih mest v EU več kot dva 
milijona nezapolnjenih prostih delovnih 
mest, v glavnem zato, ker na lokalnem 
trgu dela ni delavcev z zahtevanimi znanji 
in spretnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 56
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

E a. ker se je v krizi zlasti pri mladih 
povečalo število neugodnih delovnih 
razmerij in ker pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas, delo s skrajšanim delovnim 
časom in neplačano delo pogosto 
nadomeščajo obstoječa delovna mesta;

Or. de

Predlog spremembe 57
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker na žalost ni nobenih dokazov, da 
se približujemo tem ciljem;

Or. en
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Predlog spremembe 58
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

E b. ker morajo mladi vedno pogosteje 
namesto plačanih opravljati neplačana 
pripravništva in ker ima to 
diskriminatoren učinek na posameznikov 
finančni položaj; ker je treba izkoriščanje 
pripravnikov kot poceni delovne sile 
prepoznati kot problem in je zato treba 
opredeliti kvalitativni okvir za 
pripravništva;

Or. de

Predlog spremembe 59
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava E c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ec. ker je mobilnost prek nacionalnih 
meja ena ključnih idej evropskega 
projekta in ker je zato treba ukrepe za 
spodbujanje mobilnosti mladih načeloma 
pozdraviti; vendar opozarja, da sta 
mobilnost in preseljevanje prav v državah, 
v katerih je največ brezposelnih (mladih), 
zelo redko prostovoljni, temveč nujni; ker 
imajo tudi mladi pravico živeti in delati v 
svoji matični državi in ker je zato treba 
ustvarjati delovna mesta v obrobnih 
regijah, da se preprečita neprostovoljno 
odseljevanje mladih in s tem povezana 
izguba potenciala, tako imenovani „beg 
možganov“, iz prizadetih regij;
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Or. de

Predlog spremembe 60
Paul Murphy

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so mala in srednja podjetja, ki so 
gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest ter doseganja ciljev 
strategije Evropa 2020, zaradi gospodarske 
krize ukinila več kot 3,5 milijona delovnih 
mest, pri čemer je zapiranje delovnih mest 
prizadelo vse delavce, vključno z mladimi;

F. ker so mala in srednja podjetja zaradi 
gospodarske krize ukinila več kot 3,5 
milijona delovnih mest, pri čemer je 
zapiranje delovnih mest prizadelo vse 
delavce, vključno z mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 61
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so mala in srednja podjetja, ki so 
gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest ter doseganja ciljev 
strategije Evropa 2020, zaradi gospodarske 
krize ukinila več kot 3,5 milijona delovnih 
mest, pri čemer je zapiranje delovnih mest 
prizadelo vse delavce, vključno z mladimi;

F. ker so mala in srednja podjetja, ki so 
gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest ter doseganja ciljev 
strategije Evropa 2020, zaradi gospodarske 
krize morala ukiniti več kot 3,5 milijona 
delovnih mest ali preseliti svoje dejavnosti,
da bi ostala konkurenčna na mednarodni 
ravni, pri čemer je zapiranje delovnih mest 
prizadelo vse delavce, vključno z mladimi;

Or. fr

Predlog spremembe 62
Anthea McIntyre
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so mala in srednja podjetja, ki so 
gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest ter doseganja ciljev 
strategije Evropa 2020, zaradi gospodarske 
krize ukinila več kot 3,5 milijona delovnih 
mest, pri čemer je zapiranje delovnih mest 
prizadelo vse delavce, vključno z mladimi;

F. ker so mikro, mala in srednja podjetja, 
ki so gonilo gospodarske rasti in 
ustvarjanja delovnih mest ter doseganja 
ciljev strategije Evropa 2020, zaradi 
gospodarske krize ukinila več kot 3,5 
milijona delovnih mest, pri čemer je 
zapiranje delovnih mest prizadelo vse 
delavce, vključno z mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 63
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so mala in srednja podjetja, ki so 
gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest ter doseganja ciljev 
strategije Evropa 2020, zaradi gospodarske 
krize ukinila več kot 3,5 milijona delovnih 
mest, pri čemer je zapiranje delovnih mest 
prizadelo vse delavce, vključno z mladimi;

F. ker so mala in srednja podjetja, ki so 
gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest ter doseganja ciljev 
strategije Evropa 2020, zaradi gospodarske 
krize ukinila več kot 3,5 milijona delovnih 
mest, pri čemer je zapiranje delovnih mest 
prizadelo vse delavce, najmočneje pa 
mlade;

Or. de

Predlog spremembe 64
Adam Bielan

Predlog resolucije
Uvodna izjava F
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Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so mala in srednja podjetja, ki so 
gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest ter doseganja ciljev
strategije Evropa 2020, zaradi gospodarske 
krize ukinila več kot 3,5 milijona delovnih 
mest, pri čemer je zapiranje delovnih mest 
prizadelo vse delavce, vključno z mladimi;

F. ker so mala in srednja podjetja, ki so 
gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest ter doseganja ciljev 
strategije Evropa 2020, zaradi gospodarske 
krize ukinila več kot 3,5 milijona delovnih 
mest in znatno zmanjšala zaposlovanje, 
pri čemer je zapiranje delovnih mest 
prizadelo vse delavce, vključno z mladimi;

Or. pl

Predlog spremembe 65
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so mala in srednja podjetja, ki so 
gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest ter doseganja ciljev 
strategije Evropa 2020, zaradi gospodarske 
krize ukinila več kot 3,5 milijona delovnih 
mest, pri čemer je zapiranje delovnih mest 
prizadelo vse delavce, vključno z mladimi;

F. ker so mala in srednja podjetja, ki so 
gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest ter doseganja ciljev 
strategije Evropa 2020, obenem pa zmožna 
zaposlovati največ mladih na najbolj 
učinkovit način, zaradi gospodarske krize 
ukinila več kot 3,5 milijona delovnih mest, 
pri čemer je zapiranje delovnih mest 
prizadelo vse delavce, vključno z mladimi;

Or. hu

Predlog spremembe 66
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Justina Vitkauskaite Bernard, 
Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Katarína Neveďalová, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Franziska Katharina 
Brantner

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

Fa. ker imajo mladi pravico do 
kakovostne zaposlitve v skladu s svojimi 
znanji in spretnostmi in ker je kakovostna 
zaposlitev temeljnega pomena za 
dostojanstvo in neodvisnost evropskih 
mladih;

Or. en

Predlog spremembe 67
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker gospodarska kriza, ki se je začela 
leta 2008, negativno vpliva na 
povpraševanje in ponudbo na trgu dela, kar 
močno povečuje negotovost v zvezi z 
možnostmi za zaposlitev in vse
brezposelne sili v boljšo informiranost o 
možnostih zaposlitve;

G. ker gospodarska kriza, ki se je začela 
leta 2008, negativno vpliva na 
povpraševanje in ponudbo na trgu dela, kar 
močno povečuje negotovost v zvezi z 
možnostmi za zaposlitev ter sili 
akademsko in poklicno izobraževanje v 
prilagajanje novim zahtevam trga dela in 
omogočanje brezposelnim, da se bodo 
lažje vrnili na delo z vzpostavljanjem 
sistema „vse na enem mestu“, ki bi 
povezal vse socialne storitve, udeležene pri 
iskanju zaposlitve;

Or. fr

Predlog spremembe 68
Paul Murphy

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker gospodarska kriza, ki se je začela G. ker gospodarska kriza, ki je postala 
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leta 2008, negativno vpliva na 
povpraševanje in ponudbo na trgu dela, kar 
močno povečuje negotovost v zvezi z 
možnostmi za zaposlitev in vse 
brezposelne sili v boljšo informiranost o 
možnostih zaposlitve;

vidna leta 2008, negativno vpliva na 
povpraševanje in ponudbo na trgu dela, kar 
močno povečuje negotovost v zvezi z 
možnostmi za zaposlitev in vse 
brezposelne sili v boljšo informiranost o 
možnostih zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 69
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker gospodarska kriza, ki se je začela 
leta 2008, negativno vpliva na 
povpraševanje in ponudbo na trgu dela, kar 
močno povečuje negotovost v zvezi z 
možnostmi za zaposlitev in vse 
brezposelne sili v boljšo informiranost o 
možnostih zaposlitve;

G. ker gospodarska kriza, ki se je začela 
leta 2008, negativno vpliva na 
povpraševanje in ponudbo na trgu dela, kar 
močno povečuje negotovost v zvezi z 
možnostmi za zaposlitev in vse 
brezposelne sili v boljšo informiranost o 
možnostih zaposlitve, vendar so te storitve 
nedostopne prav najbolj prikrajšanim 
skupinam, zlasti mladim invalidom, ker 
mnoge javne storitve še vedno niso brez 
ovir;

Or. hu

Predlog spremembe 70
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker gospodarska kriza, ki se je začela 
leta 2008, negativno vpliva na 
povpraševanje in ponudbo na trgu dela, kar 
močno povečuje negotovost v zvezi z 
možnostmi za zaposlitev in vse 

G. ker gospodarska kriza, ki se je začela 
leta 2008, negativno vpliva na 
povpraševanje in ponudbo na trgu dela, kar 
močno povečuje negotovost v zvezi z 
možnostmi za zaposlitev in vse 
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brezposelne sili v boljšo informiranost o 
možnostih zaposlitve;

brezposelne sili v boljšo informiranost o
izobraževanju, izpopolnjevanju in
možnostih zaposlitve;

Or. de

Predlog spremembe 71
Nadja Hirsch

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker sta se dualni sistem poklicnega 
izobraževanja in dualni študij, ki sta 
značilna za nekatere države članice, 
zaradi svoje povezanosti s prakso zlasti v 
krizi izkazala za učinkovita in sta zaradi 
boljše zaposljivosti, ki jo omogočata, 
zmanjšala število brezposelnih mladih;

Or. de

Predlog spremembe 72
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker varčevalne politike, uvedene po 
vsej Evropi, niso pripeljale do okrevanja 
gospodarstva ali večjega zaposlovanja; 
ker vse več ekonomistov jasno navaja, da 
so imele varčevalne politike nasproten 
učinek: zaviranje gospodarske rasti in 
uničevanje delovnih mest;

Or. en
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Predlog spremembe 73
Monika Panayotova

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker kljub visoki stopnji brezposelnosti 
mladih v EU na nekaterih področjih 
obstaja vrzel v človeških virih, kot je 
povečano povpraševanje po visoko 
usposobljeni delovni sili v sektorjih 
informacijske tehnologije ter raziskav in 
razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 74
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je v EU približno štiri milijone 
delovnih mest prostih zaradi neskladja 
med znanji in spretnostmi brezposelnih ter 
znanji in spretnostmi, ki se zahtevajo za 
razpoložljiva delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 75
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je dualni sistem poklicnega 
izobraževanja, ki se uporablja v nekaterih 
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državah članicah, dokazal svojo praktično 
ustreznost, predvsem v krizi, in pripeljal 
do nižje stopnje brezposelnosti mladih 
zaradi boljše zaposljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 76
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je poklicno izobraževanje tesneje 
povezano s trgom dela kot drugi sektorji 
izobraževanja ali usposabljanja, vendar 
potencial učenja na delovnem mestu, 
zlasti vajeništva, za boj proti 
brezposelnosti mladih v mnogih državah 
še ni v celoti izkoriščen;

Or. en

Predlog spremembe 77
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je prehod z izobraževanja na trg 
dela odločilen trenutek v življenju mladih, 
ki pomembno vpliva na prihodnje 
možnosti za kariero, življenjski dohodek 
in dolgoročen socialni položaj teh mladih; 
ker je izobraževalna politika v tem 
kontekstu del politike trga dela;

Or. de
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Predlog spremembe 78
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker gospodarska kriza, ki se je začela 
leta 2008, negativno vpliva na 
povpraševanje in ponudbo na trgu dela, 
kar močno povečuje negotovost v zvezi z 
možnostmi za zaposlitev in zaradi česar je 
obravnavanje naložb držav članic v 
ustvarjanje delovnih mest, usposabljanje 
in izobraževanje bistvenega pomena; ker 
posledice lahko vključujejo porast 
socialnih konfliktov in nemirov;

Or. en

Predlog spremembe 79
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker so produktivne in trajnostne 
naložbe na področjih, kot so izobraževanje 
in usposabljanje ter raziskave in razvoj, 
bistvene za trajen izhod iz krize in utrditev 
gospodarstva EU na poti h 
konkurenčnosti, produktivnosti in 
trajnostnosti; ker bi morale biti iz ciljev v 
zvezi s primanjkljajem izključene naložbe 
na teh področjih;

Or. en
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Predlog spremembe 80
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker imajo zavodi za zaposlovanje 
osrednjo vlogo na trgu dela in morajo zato 
izpolnjevati visoke standarde kakovosti, ki 
jih morajo preverjati pristojni organi; 
poudarja, da morajo ti standardi 
kakovosti in njihovo preverjanje v enaki 
meri veljati za javne in zasebne zavode za 
zaposlovanje;

Or. de

Predlog spremembe 81
Nadja Hirsch

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker je Evropska komisija v poročilu z 
dne 30. maja 2012 v zvezi s položajem v 
Nemčiji ugotovila, da dualni sistem 
izobraževanja zagotavlja kvalificirano 
delovno silo in nižjo stopnjo 
brezposelnosti med mladimi;

Or. de

Predlog spremembe 82
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker utegne del rešitve za brezposelnost 
biti razvijanje visokokakovostnih sistemov 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
z visokokvalificiranimi učitelji in vodji 
usposabljanj, inovativnimi učnimi 
metodami, visokokakovostno 
infrastrukturo in zmogljivostmi, visoko 
ustreznostjo glede na trg dela ter potmi do 
nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 83
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker je 40 % zaposlenih po pogodbah o 
začasnem delu mladih, ob tem pa mladi 
predstavljajo le 13 % vseh zaposlenih, in 
ker se eden od petih mladih boji, da bo 
izgubil službo, in je za mlade verjetneje, 
da je njihova zaposlitev negotova;

Or. en

Predlog spremembe 84
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker so se mladi v EU prisiljeni 
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preseljevati v iskanju priložnosti za 
zaposlitev: pojav, ki lahko vodi v beg 
možganov in večje regionalne razlike, če 
ga ne bomo ustrezno usmerjali; 

Or. en

Predlog spremembe 85
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker je v nekaterih državah članicah 
opaziti vse večjo vrzel med znanji in 
spretnostmi diplomantov ter znanji in 
spretnostmi, ki jih zahteva trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 86
Nadja Hirsch

Predlog resolucije
Uvodna izjava G c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gc. ker je v nekaterih državah članicah 
opaziti vedno večja razhajanja med 
sposobnostmi diplomantov in zahtevami 
trga dela;

Or. de

Predlog spremembe 87
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Uvodna izjava G c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Gc. ker je Mednarodna organizacija dela 
predlagala proračun v višini 21 milijard 
EUR, kar ustreza 0,5 % porabe 
evroobmočja, za izvajanje jamstva za 
mlade v EU v celoti;

Or. en

Predlog spremembe 88
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. ker je treba ukrepe za zaposlovanje 
mladih vključiti v dosledno ter v 
prihodnost in naložbe usmerjeno 
makroekonomsko strategijo, ki zagotavlja 
pogoje za ustvarjanje trajnostnih delovnih 
mest za 21. stoletje in uspešen prehod iz 
izobraževanja v zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 89
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. obžaluje, da sedanji krizni ukrepi, 
usmerjeni v zmanjševanje javne porabe, v 
državah v krizi že kažejo neposreden 
negativen vpliv na mlade zaradi krčenja 
sredstev za izobraževanje, ustvarjanje 
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delovnih mest in podporne storitve;

Or. en

Predlog spremembe 90
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo pristop do mladih in 
zaposlovanja, ki bo temeljil na pravicah. 
poudarja, da se zlasti v časih hude krize 
ne smemo odpovedati kvalitativnemu 
vidiku dostojnega dela za mlade ter da 
morajo temeljni delovni standardi in drugi 
standardi, povezani s kakovostjo dela, biti 
osnovni element;

Or. en

Predlog spremembe 91
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. poziva Komisijo, naj najprej oceni, 
nato pa odpravi takšne neskladne in 
včasih uničevalne politike; poudarja, da je 
javna zavezanost zaposlovanju mladih 
potrebna in dobrodošla, vendar izgubi 
svojo verodostojnost, če politike 
gospodarskega upravljanja uničujejo 
priložnosti za mlade; 

Or. en
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Predlog spremembe 92
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. poziva Komisijo, naj najprej oceni, 
nato pa odpravi tako neskladne in včasih 
uničevalne politike; poudarja, da je javna 
zavezanost zaposlovanju mladih potrebna 
in dobrodošla, vendar izgubi svojo 
verodostojnost, če politike gospodarskega 
upravljanja uničujejo priložnosti za 
mlade; 

Or. en

Predlog spremembe 93
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. poziva Komisijo, naj za države članice, 
ki so prejemnice finančne pomoči, 
vzpostavi „varnostni dodatek“, da bo 
javna poraba, usmerjena v doseganje 
ciljev strategije EU2020 in zaposlovanja 
mladih, kot so ustvarjanje delovnih mest, 
izobraževanje in usposabljanje, dostojno 
delo in boj proti revščini, izvzeta iz 
dogovorjenih ciljev o zmanjšanju 
primanjkljaja v okviru memoranduma o 
soglasju; poudarja, da je takšen 
„varnostni dodatek“ treba razviti na bolj 
demokratičen način od memorandumov o 
soglasju;

Or. en
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Predlog spremembe 94
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
državami članicami, ki imajo več kot 25-
odstotno brezposelnost mladih v regijah, 
razvije enoletni načrt pomoči za 
obravnavo brezposelnosti mladih z 
ustvarjanjem delovnih mest za vsaj 10 % 
prizadetih mladih; poudarja, da noben 
načrt pomoči ne more biti učinkovit brez 
zadostnih vlaganj in zadostne prožnosti 
ciljev vsake države članice v zvezi s 
primanjkljajem;

Or. en

Predlog spremembe 95
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo ukrepi politike, ki 
jih izvajajo države članice, biti raznovrstni 
in obravnavati vse morebitne ovire, ki
mladim stojijo na poti do trajnostnega 
zaposlovanja, ob tem pa posvečati 
posebno pozornost ranljivim skupinam, ki 
jih bo verjetno prizadelo več negativnih 
učinkov;

1. poudarja, da morajo ukrepi politike, ki 
jih države članice izvajajo za spodbujanje 
zaposlovanja mladih, biti raznovrstni in
mladim omogočati dolgoročno zaposlitev z 
ustvarjanjem priložnosti za prostovoljno 
delo, plačano delovno prakso in 
dejavnosti v javnem interesu, kar bi 
mladim omogočilo sodelovanje v 
družbeno koristnih dejavnostih, ki se 
lahko priznajo kot oblika strokovnih 
izkušenj in zatorej prispevajo k lažji 
vrnitvi na delo;

Or. fr
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Predlog spremembe 96
Alejandro Cercas

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo ukrepi politike, ki 
jih izvajajo države članice, biti raznovrstni 
in obravnavati vse morebitne ovire, ki 
mladim stojijo na poti do trajnostnega 
zaposlovanja, ob tem pa posvečati posebno 
pozornost ranljivim skupinam, ki jih bo 
verjetno prizadelo več negativnih učinkov;

1. poudarja, da se morajo ukrepi, ki jih 
izvajajo EU in države članice, medsebojno 
dopolnjevati, da bi se spopadli z vsemi 
ovirami, ki mladim stojijo na poti pri 
iskanju dostojnega in trajnostnega 
zaposlovanja, ob tem pa posvečati posebno 
pozornost ranljivim skupinam, ki jih bo 
verjetno prizadelo več negativnih učinkov;
vztraja, da mora biti reševanje problema 
brezposelnosti mladih medsektorska 
politika v EU in v državah članicah;

Or. es

Predlog spremembe 97
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo ukrepi politike, ki 
jih izvajajo države članice, biti raznovrstni
in obravnavati vse morebitne ovire, ki 
mladim stojijo na poti do trajnostnega 
zaposlovanja, ob tem pa posvečati posebno 
pozornost ranljivim skupinam, ki jih bo 
verjetno prizadelo več negativnih učinkov;

1. poudarja, da morajo ukrepi politike, ki 
jih sprejmejo Evropska komisija in države 
članice, temeljiti na pravicah, biti skladni 
in raznovrstni ter obravnavati vse 
morebitne ovire, ki mladim stojijo na poti 
do trajnostnega zaposlovanja, ob tem pa 
posvečati posebno pozornost ranljivim 
skupinam, ki jih bo verjetno prizadelo več 
negativnih učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 98
Jutta Steinruck
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo ukrepi politike, ki 
jih izvajajo države članice, biti raznovrstni 
in obravnavati vse morebitne ovire, ki 
mladim stojijo na poti do trajnostnega
zaposlovanja, ob tem pa posvečati posebno 
pozornost ranljivim skupinam, ki jih bo 
verjetno prizadelo več negativnih učinkov;

1. poudarja, da morajo ukrepi politike, ki 
jih izvajajo države članice, biti raznovrstni 
in obravnavati vse morebitne ovire, ki 
mladim stojijo na poti do kakovostnega
zaposlovanja, ob tem pa posvečati posebno 
pozornost ranljivim skupinam, ki jih bo 
verjetno prizadelo več negativnih učinkov;

Or. de

Predlog spremembe 99
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo ukrepi politike, ki 
jih izvajajo države članice, biti raznovrstni 
in obravnavati vse morebitne ovire, ki 
mladim stojijo na poti do trajnostnega 
zaposlovanja, ob tem pa posvečati posebno 
pozornost ranljivim skupinam, ki jih bo 
verjetno prizadelo več negativnih učinkov;

1. poudarja, da morajo ukrepi politike, ki 
jih izvajajo države članice in ki se morajo 
osredotočati na kakovostno izobraževanje,
(poklicno) usposabljanje in pridobivanje 
delovnih izkušenj, biti raznovrstni in 
obravnavati vse morebitne ovire, ki 
mladim stojijo na poti do trajnostnega 
zaposlovanja, ob tem pa posvečati posebno 
pozornost ranljivim skupinam, ki jih bo 
verjetno prizadelo več negativnih učinkov;

Or. de

Predlog spremembe 100
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo ukrepi politike, ki 
jih izvajajo države članice, biti raznovrstni 
in obravnavati vse morebitne ovire, ki 
mladim stojijo na poti do trajnostnega 
zaposlovanja, ob tem pa posvečati posebno 
pozornost ranljivim skupinam, ki jih bo 
verjetno prizadelo več negativnih učinkov;

1. poudarja, da morajo ukrepi politike, ki 
jih izvajajo države članice, biti raznovrstni 
in obravnavati vse morebitne ovire, ki 
mladim stojijo na poti do smiselnega,
trajnostnega, dobro plačanega in 
dostojnega zaposlovanja s polnimi
sindikalnimi pravicami, ob tem pa 
posvečati posebno pozornost ranljivim 
skupinam, ki jih bo verjetno prizadelo več 
negativnih učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 101
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo ukrepi politike, ki 
jih izvajajo države članice, biti raznovrstni 
in obravnavati vse morebitne ovire, ki 
mladim stojijo na poti do trajnostnega 
zaposlovanja, ob tem pa posvečati posebno 
pozornost ranljivim skupinam, ki jih bo 
verjetno prizadelo več negativnih učinkov;

1. poudarja, da morajo ukrepi politike, ki 
jih izvajajo države članice, biti raznovrstni 
in obravnavati vse morebitne ovire, ki 
mladim stojijo na poti do trajnostnega in 
dostojnega zaposlovanja, ob tem pa 
posvečati posebno pozornost ranljivim 
skupinam, ki jih bo verjetno prizadelo več 
negativnih učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 102
Monika Panayotova

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

1a. meni, da bi bilo trajnostno 
zaposlovanje mladih na evropskem trgu 
dela mogoče doseči z uporabo formule 
„3R“ – restart, reforms, regions (ponoven 
zagon, reforme, regije). Potencial 
evropskega enotnega trga bi bilo treba 
ponovno zagnati z izobraževanjem ljudi v 
podjetniškem duhu, vzajemnim 
priznavanjem diplom in kvalifikacij, 
izboljševanjem pogojev za ustanavljanje 
podjetij v Evropi in odpravo obstoječih 
ovir za delavce, ki prihajajo iz nekaterih 
držav EU. Potrebna je reforma v razmerju 
med izobraževanjem in gospodarstvom. S 
krepitvijo trikotnika znanje-izobrazba, 
gospodarstvo in znanost v regijah EU 
bodo mladi dobili priložnost, da pridobijo 
večje konkurenčne prednosti in 
potencialne možnosti za nadaljnje 
uresničevanje na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 103
Paul Murphy

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja, da glede na dejstvo, da 
število mladih brezposelnih in 
podzaposlenih močno presega število 
razpoložljivih delovnih mest, za 
brezposelnost ne moremo kriviti 
brezposelnih; zato jasno obsoja vsako 
prelaganje odgovornosti za krizo 
brezposelnosti na brezposelne;

Or. en
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Predlog spremembe 104
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. zahteva, da se zmanjšanje 
brezposelnosti med mladimi določi kot 
poseben cilj v okviru evropskega 
semestra; poleg tega zahteva, da se ukrepi 
zoper brezposelnost mladih zavezujoče 
vključijo v priporočila za posamezne 
države in nacionalne programe reform; 
poziva Komisijo, naj natančno spremlja in 
preverja uvedbo teh ukrepov; v zvezi s tem 
poziva k celovitemu sodelovanju 
Evropskega parlamenta v okviru 
evropskega semestra;

Or. de

Predlog spremembe 105
Alejandro Cercas

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da mlade brezposelne 
sestavlja veliko različnih skupin ter jih je 
zato treba razvrščati po njihovih potrebah 
in sposobnostih, da bi izvajanje sprejetih 
ukrepov imelo koristnejše učinke; meni, 
da je treba prepoznati ključne 
kompetence, ki bodo tem mladim 
omogočile hitrejši vstop na trg dela na 
trajnejši in bolj trajnostni osnovi; 
verjame, da bi bilo pozornost treba 
posvetiti zlasti tistim mladim, ki nimajo 
kvalifikacij in niso zaposleni ter se ne 
izobražujejo ali usposabljajo; 

Or. es
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Predlog spremembe 106
Nadja Hirsch

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da sta se dualni sistem 
poklicnega izobraževanja in dualni študij 
zaradi svoje povezanosti s prakso zlasti v 
krizi izkazala za učinkovita in sta zaradi 
boljše zaposljivosti, ki jo omogočata, 
zmanjšala število brezposelnih mladih, 
zato poziva prizadete države članice k 
ustrezni reformi njihovih izobraževalnih 
sistemov;

Or. de

Predlog spremembe 107
Emilie Turunen, Ole Christensen

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja, da je kriza privedla do 
porasta negotovih oblik zaposlitve mladih 
– zaposlitev za določen čas in s krajšim 
delovnim časom ter neplačano delo –, ki 
vse prepogosto izpodrivajo obstoječa 
delovna mesta; priznava, da so imele 
varčevalne politike dramatičen negativen 
učinek na zaposlovanje in so pripeljale do 
večje brezposelnosti, predvsem med 
mladimi;

Or. en
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Predlog spremembe 108
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja potrebo po ustreznem 
prepoznavanju ciljnih dinamičnih skupin 
prebivalstva in gospodarskih sektorjev ter 
po učinkovitem izvajanju programov, da 
bi se na eni strani izognili zapravljanju 
razpoložljivih sredstev, na drugi strani pa 
zmanjšali brezposelnost mladih, namesto 
da se ta samo „reciklira“;

Or. el

Predlog spremembe 109
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da je temu treba posebno 
pozornost posvetiti v državah članicah, ki 
se pripravljajo na obdobje 2014–2020 in 
uporabljajo strukturne sklade (vključno s 
tistimi, ki bodo prejele podporo 
Evropskega socialnega sklada), in pri 
načrtovanju operativnih programov, ki so 
v pripravi na nadnacionalni ravni;

Or. hu

Predlog spremembe 110
Marietje Schaake

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

1a. poudarja, da je dualni sistem 
poklicnega izobraževanja dokazal svojo 
praktično ustreznost, predvsem v krizi, in 
pripeljal do manjše brezposelnosti mladih 
zaradi boljše zaposljivosti, zato poziva 
prizadete države članice, naj ustrezno 
reformirajo svoje izobraževalne sisteme;

Or. en

Predlog spremembe 111
Ole Christensen

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti ranljivim skupinam z 
visokim tveganjem za socialno 
izključenost, kamor spadajo osebe, ki niso 
zaposlene in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo;

Or. en

Predlog spremembe 112
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. poudarja potrebo po aktivni, celostni 
in vključujoči politiki trga dela s 
posebnimi ukrepi za mlade; poziva države 
članice, naj preverijo uresničljivost 
primerov dobre prakse iz drugih držav 
članic na svojem trgu dela in določijo 
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ustrezne ukrepe za spopadanje z 
brezposelnostjo mladih; poudarja, da 
mora Komisija pri tem dejavno podpirati 
države članice;

Or. de

Predlog spremembe 113
Nadja Hirsch

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. poziva države članice, naj z boljšimi in 
bolj praktično naravnanimi možnostmi 
izobraževanja odpravijo morebitna 
razhajanja med sposobnostmi izobraženih 
in zahtevami trga dela;

Or. de

Predlog spremembe 114
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. poziva države članice, naj odpravijo 
vrzeli med znanji in spretnostmi 
diplomantov ter znanji in spretnostmi, ki 
jih zahteva trg dela, z boljšimi in bolj 
praktičnimi priložnostmi za 
usposabljanje;

Or. en

Predlog spremembe 115
Evelyn Regner
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Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1c. poudarja, da je uspeh ukrepov zoper 
brezposelnost mladih zelo odvisen od 
nacionalnih politik, ki zagotavljajo 
potrebno infrastrukturo in zmogljivosti 
zavodov za zaposlovanje, da lahko mladim 
ponudijo storitve po meri; poudarja, da je 
uspeh takih ukrepov, kot je na primer 
jamstvo za mlade, zelo odvisen tudi od 
prizadevanj delodajalcev in tesnega 
sodelovanja socialnih partnerjev;

Or. de

Predlog spremembe 116
Nadja Hirsch

Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1c. poziva Komisijo, naj zbere zgodbe o 
uspehu na področju izobraževanja mladih 
in v obliki priročnika z njimi seznani 
druge države članice;

Or. de

Predlog spremembe 117
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1c. poziva Komisijo, naj zbere zgodbe o 
uspehu na področju izobraževanja in v 
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obliki priročnika z njimi seznani druge 
države članice;

Or. en

Predlog spremembe 118
Nadja Hirsch

Predlog resolucije
Odstavek 1 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1d. poziva Komisijo, naj vsako leto 
predloži poročilo o reformah 
izobraževalnih sistemov v državah 
članicah in tako zagotovi strukturiran 
dolgoročen prispevek k izboljšanju 
zaposljivosti mladih;

Or. de

Predlog spremembe 119
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 1 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1d. poziva Komisijo, naj predloži letno 
poročilo o reformah izobraževalnih 
sistemov v državah članicah in tako 
zagotovi strukturiran dolgoročen 
prispevek k izboljšanju zaposljivosti 
mladih;

Or. en

Predlog spremembe 120
Evelyn Regner
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, 
posameznimi delodajalci, javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, organizacijami 
tretjega sektorja ter organi, pristojnimi za 
zdravje, in drugimi organi, bistveno za 
uspešno izvajanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in 
zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo 
ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se 
nenehno spreminjajo;

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani na lokalni,
regionalni, nacionalni in evropski ravni,
vključno s ponudniki izobraževanja in 
usposabljanja, posameznimi delodajalci, 
javnimi in zasebnimi zavodi za 
zaposlovanje, socialnimi partnerji, 
organizacijami tretjega sektorja ter organi, 
pristojnimi za zdravje, in drugimi organi, 
bistveno za uspešno oblikovanje, izvajanje
in uspešnost različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in 
zaposljivosti mladih ter nadzor nad 
tovrstnimi ukrepi; poudarja, da morajo 
ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se 
nenehno spreminjajo; zlasti na področju 
poklicnega usposabljanja in dualnih 
sistemov izobraževanja poziva k 
vključevanju vseh zadevnih udeležencev, 
zlasti socialnih partnerjev in 
izobraževalnih ustanov; v zvezi s tem 
poudarja odgovornost, ki jo imajo podjetja 
in izobraževalne ustanove za to, da 
učencem in študentom omogočijo 
praktično naravnano izobraževanje;

Or. de

Predlog spremembe 121
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja,
posameznimi delodajalci, javnimi in 

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s sindikati,
ponudniki izobraževanja in usposabljanja,
študentskimi organizacijami, mladinskimi 
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zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, organizacijami 
tretjega sektorja ter organi, pristojnimi za 
zdravje, in drugimi organi, bistveno za 
uspešno izvajanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in 
zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo 
ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se 
nenehno spreminjajo;

organizacijami, javnimi zavodi za 
zaposlovanje, socialnimi partnerji, 
organizacijami tretjega sektorja ter organi, 
pristojnimi za zdravje, in drugimi organi, 
bistveno za uspešno izvajanje različnih 
ukrepov za spodbujanje celovitega 
zaposlovanja in zaposljivosti mladih;
poudarja, da morajo ukrepi biti 
prilagodljivi, da bi lahko kar najbolje
zadovoljili potrebe mladih;

Or. en

Predlog spremembe 122
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, 
posameznimi delodajalci, javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, organizacijami 
tretjega sektorja ter organi, pristojnimi za 
zdravje, in drugimi organi, bistveno za 
uspešno izvajanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in 
zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo 
ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se 
nenehno spreminjajo;

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, 
posameznimi delodajalci, zavodi za 
zaposlovanje, socialnimi partnerji, 
organizacijami tretjega sektorja ter organi, 
pristojnimi za zdravje, in drugimi organi,
npr. v obliki okroglih miz, bistveno za 
uspešno izvajanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in 
zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo 
ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se 
nenehno spreminjajo; poudarja posebno 
vlogo zgodnjega poklicnega usmerjanja 
mladih, ki naj se začne precej pred prvo 
zaključeno šolo, zato je treba obvezno 
uvesti ukrepe za spodbujanje kompetenc 
staršev in šol, da bodo lahko spremljali 
celoten postopek izbire poklica. Družine z 
migrantskim ozadjem je treba zlasti 
spodbujati na kulturno občutljiv način in 
v njihovem maternem jeziku, da se 
mladim olajša vstop na trg dela;
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Or. de

Predlog spremembe 123
Alejandro Cercas

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, 
posameznimi delodajalci, javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, organizacijami 
tretjega sektorja ter organi, pristojnimi za 
zdravje, in drugimi organi, bistveno za 
uspešno izvajanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in 
zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo 
ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se 
nenehno spreminjajo;

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani na evropski,
nacionalni, regionalni in lokalni ravni,
vključno s ponudniki izobraževanja in 
usposabljanja, posameznimi delodajalci, 
javnimi in zasebnimi zavodi za 
zaposlovanje, socialnimi zainteresiranimi 
stranmi, vključno z mladinskimi
organizacijami, organizacijami tretjega 
sektorja ter organi, pristojnimi za zdravje, 
in drugimi organi, bistveno za uspešno 
izvajanje ukrepov za spodbujanje 
celovitega zaposlovanja in zaposljivosti 
mladih; poudarja, da morajo ukrepi za 
spodbujanje visokokakovostnega trajnega 
zaposlovanja mladih biti prilagodljivi, da 
bi lahko zadovoljili potrebe na trgu dela, ki 
se nenehno spreminjajo;

Or. es

Predlog spremembe 124
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja,
posameznimi delodajalci, javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno z 
regionalnimi in lokalnimi organi, javnimi 
in zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, posameznimi 
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socialnimi partnerji, organizacijami 
tretjega sektorja ter organi, pristojnimi za 
zdravje, in drugimi organi, bistveno za 
uspešno izvajanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in 
zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo 
ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se 
nenehno spreminjajo;

delodajalci, ponudniki izobraževanja in 
usposabljanja, organizacijami tretjega 
sektorja ter organi, pristojnimi za zdravje, 
in drugimi organi, bistveno za uspešno 
izvajanje različnih ukrepov za spodbujanje 
celovitega zaposlovanja in zaposljivosti 
mladih; poudarja, da morajo ukrepi biti 
prilagodljivi, da bi lahko zadovoljili 
potrebe na trgu dela, ki se nenehno 
spreminjajo;

Or. en

Predlog spremembe 125
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, 
posameznimi delodajalci, javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, organizacijami 
tretjega sektorja ter organi, pristojnimi za 
zdravje, in drugimi organi, bistveno za 
uspešno izvajanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in
zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo 
ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se 
nenehno spreminjajo;

2. obžaluje nespoštovanje, ki se izkazuje 
mladim, kadar so se uvajale ali se še brez 
njihovega sodelovanja uvajajo politike, ki 
jih zadevajo; poudarja, da so mladi 
dragoceni, sposobni in ustvarjalni akterji 
pri opredeljevanju politik, povezanih z 
mladimi, in morajo sodelovati v politikah, 
ki jih zadevajo, ter imeti večji vpliv; 
poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno z mladimi 
in njihovimi predstavniškimi 
organizacijami, ponudniki izobraževanja 
in usposabljanja, posameznimi delodajalci, 
zavodi za zaposlovanje, socialnimi 
partnerji, organizacijami tretjega sektorja
ter organi, pristojnimi za zdravje,
lokalnimi in regionalnimi ter drugimi 
organi, bistveno za uspešno izvajanje in 
spremljanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in
udeležbe mladih; poudarja, da morajo 
ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili nenehno spreminjajoče se
potrebe mladih, ki želijo sodelovati v 
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družbi, izobraževanju in na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 126
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, 
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, 
posameznimi delodajalci, javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, organizacijami 
tretjega sektorja ter organi, pristojnimi za 
zdravje, in drugimi organi, bistveno za 
uspešno izvajanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in 
zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo 
ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se 
nenehno spreminjajo;

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, 
posameznimi delodajalci, javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, organizacijami 
tretjega sektorja, vključno z mladinskimi 
organizacijami, ter organi, pristojnimi za 
zdravje, in drugimi organi, bistveno za 
uspešno izvajanje in spremljanje različnih 
ukrepov za spodbujanje celovitega 
zaposlovanja in zaposljivosti mladih;
poudarja, da morajo ukrepi biti 
prilagodljivi, da bi lahko zadovoljili 
potrebe na trgu dela, ki se nenehno 
spreminjajo;

Or. en

Predlog spremembe 127
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 

2. poudarja, da je sodelovanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno z državnimi 
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izobraževanja in usposabljanja, 
posameznimi delodajalci, javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, organizacijami
tretjega sektorja ter organi, pristojnimi za 
zdravje, in drugimi organi, bistveno za 
uspešno izvajanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in 
zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo 
ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se 
nenehno spreminjajo;

srednješolskimi in visokošolskimi 
ustanovami, ponudniki izobraževanja in 
usposabljanja, posameznimi delodajalci, 
javnimi in zasebnimi zavodi za 
zaposlovanje, socialnimi partnerji,
organizacijami civilne družbe ter organi, 
pristojnimi za zdravje, in drugimi organi, 
bistveno za uspešno izvajanje različnih 
ukrepov za spodbujanje celovitega 
zaposlovanja in zaposljivosti mladih;
poudarja, da morajo ukrepi biti 
prilagodljivi, da bi lahko zadovoljili 
potrebe na trgu dela, ki se nenehno 
spreminjajo;

Or. fr

Predlog spremembe 128
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, 
posameznimi delodajalci, javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, organizacijami 
tretjega sektorja ter organi, pristojnimi za 
zdravje, in drugimi organi, bistveno za 
uspešno izvajanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in 
zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo 
ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se 
nenehno spreminjajo;

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, lokalnimi 
in regionalnimi organi, posameznimi 
delodajalci, javnimi in zasebnimi zavodi za 
zaposlovanje, socialnimi partnerji, 
organizacijami tretjega sektorja ter organi, 
pristojnimi za zdravje, in drugimi organi, 
bistveno za uspešno izvajanje različnih 
ukrepov za spodbujanje celovitega 
zaposlovanja in zaposljivosti mladih;
poudarja, da morajo ukrepi biti 
prilagodljivi, da bi lahko zadovoljili 
potrebe na trgu dela, ki se nenehno 
spreminjajo;

Or. en
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Predlog spremembe 129
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, 
posameznimi delodajalci, javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, organizacijami 
tretjega sektorja ter organi, pristojnimi za 
zdravje, in drugimi organi, bistveno za 
uspešno izvajanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in 
zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo 
ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se 
nenehno spreminjajo;

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, 
posameznimi delodajalci, javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, organizacijami 
tretjega sektorja, vključno s tistimi, ki so 
jih ustanovili in jih vodijo mladi, ter 
organi, pristojnimi za zdravje, in drugimi 
organi, bistveno za uspešno izvajanje 
različnih ukrepov za spodbujanje 
celovitega zaposlovanja in zaposljivosti 
mladih; poudarja, da morajo ukrepi biti 
prilagodljivi, da bi lahko zadovoljili 
potrebe na trgu dela, ki se nenehno 
spreminjajo;

Or. hu

Predlog spremembe 130
Ole Christensen

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, 
posameznimi delodajalci, javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, organizacijami 
tretjega sektorja ter organi, pristojnimi za 
zdravje, in drugimi organi, bistveno za 
uspešno izvajanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in 
zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo 

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, 
posameznimi delodajalci, javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, mladinskimi
organizacijami, organizacijami tretjega 
sektorja ter organi, pristojnimi za zdravje, 
in drugimi organi, bistveno za uspešno 
izvajanje različnih ukrepov za spodbujanje 
celovitega zaposlovanja in zaposljivosti 



AM\937186SL.doc 67/173 PE510.867v01-00

SL

ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se 
nenehno spreminjajo;

mladih; poudarja, da morajo ukrepi biti 
prilagodljivi, da bi lahko zadovoljili 
potrebe na trgu dela, ki se nenehno 
spreminjajo;

Or. en

Predlog spremembe 131
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, 
posameznimi delodajalci, javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, organizacijami 
tretjega sektorja ter organi, pristojnimi za 
zdravje, in drugimi organi, bistveno za 
uspešno izvajanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in 
zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo 
ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se 
nenehno spreminjajo;

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, 
posameznimi delodajalci, zavodi za 
zaposlovanje, socialnimi partnerji, 
organizacijami tretjega sektorja ter organi, 
pristojnimi za zdravje, in drugimi organi, 
bistveno za uspešno izvajanje različnih 
ukrepov za spodbujanje celovitega 
zaposlovanja in zaposljivosti mladih;
poudarja, da morajo ukrepi biti 
prilagodljivi, da bi lahko zadovoljili 
potrebe na trgu dela, ki se nenehno 
spreminjajo;

Or. de

Predlog spremembe 132
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja,
posameznimi delodajalci, javnimi in 

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, delodajalci, 
javnimi in zasebnimi zavodi za 
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zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, organizacijami 
tretjega sektorja ter organi, pristojnimi za 
zdravje, in drugimi organi, bistveno za 
uspešno izvajanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in 
zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo 
ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se 
nenehno spreminjajo;

zaposlovanje, socialnimi partnerji, 
organizacijami tretjega sektorja ter organi, 
pristojnimi za zdravje, in drugimi organi, 
bistveno za uspešno izvajanje različnih 
ukrepov za spodbujanje celovitega 
zaposlovanja in zaposljivosti mladih;
poudarja, da morajo ukrepi biti 
prilagodljivi, da bi lahko zadovoljili 
potrebe na trgu dela, ki se nenehno 
spreminjajo; poudarja posebno vlogo 
socialnih partnerjev pri poklicnem 
izobraževanju in izpopolnjevanju;

Or. de

Predlog spremembe 133
Monika Panayotova

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, 
posameznimi delodajalci, javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, organizacijami 
tretjega sektorja ter organi, pristojnimi za 
zdravje, in drugimi organi, bistveno za 
uspešno izvajanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in 
zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo 
ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se 
nenehno spreminjajo;

2. poudarja, da je vključevanje vseh 
zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, 
posameznimi delodajalci, javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
socialnimi partnerji, organizacijami 
tretjega sektorja ter organi, pristojnimi za 
zdravje, in drugimi organi, bistveno za 
uspešno izvajanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in 
zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo 
ukrepi biti prilagodljivi, da bi lahko 
zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se 
nenehno spreminjajo; opozarja na potrebo 
po prožnih in hkrati zanesljivih 
pogodbenih razmerjih, učinkovitih in 
aktivnih politikah trga dela ter sodobnih 
sistemih socialne varnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 134
Monika Panayotova

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe za dajanje prednosti sektorjem 
znanosti, tehnologij, inženirstva in 
matematike v svojih izobraževalnih 
programih, da bi lahko zadostile 
pričakovanemu prihodnjemu razvoju 
dogodkov na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 135
Minodora Cliveti

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva države članice, naj pri 
zagotavljanju dela mladim in v praksi 
spodbujajo poudarek na kakovosti in 
doseganju rezultatov, ki prispevajo k 
razvoju, dobrobiti in socialni vključenosti 
mladih;

Or. en

Predlog spremembe 136
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. podpira in spodbuja sodelovanje 
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socialnih partnerjev in sinergije med 
njimi pri pripravi in izvajanju nacionalnih 
akcijskih načrtov za obravnavo 
brezposelnosti z aktivnimi politikami trga 
dela;

Or. el

Predlog spremembe 137
Alejandro Cercas

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da imajo kolektivna 
pogajanja ključno vlogo pri spodbujanju 
in izboljševanju delovnih pogojev za 
mlade delavce;

Or. es

Predlog spremembe 138
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. priznava, da je vlaganje v prava 
znanja in spretnosti pomemben dejavnik, 
ki državam članicam pomaga uvajati 
inovacije in ponovno pridobiti 
konkurenčnost; 

Or. en

Predlog spremembe 139
Monika Panayotova
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Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. poziva države članice, naj priznajo 
nove izzive hitro spreminjajočega se 
globalnega gospodarskega okolja, s 
katerimi se soočajo šolski in visokošolski 
učitelji; ugotavlja, da je ključni dejavnik 
za uspešno izobraževanje mladih in 
možnosti za zaposlitev razvijanje novih 
znanj in spretnosti ter nabora kompetenc, 
inovativnih pristopov ter sodobnih metod 
poučevanja in učenja;

Or. en

Predlog spremembe 140
Minodora Cliveti

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. poziva države članice, naj prek 
izobraževanja, civilne družbe in 
kakovostnih pobud za mlade spodbujajo 
mlade, zlasti ženske, k sodelovanju v 
demokratičnem življenju in jih pri tem 
podpirajo ter naj uporabijo obstoječa in 
nova orodja za prispevanje k razvoju 
politik, kar bo okrepilo razvoj, blaginjo in 
socialno vključevanje mladih;

Or. en

Predlog spremembe 141
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava posebno težke razmere v 
nekaterih regijah, v katerih stopnja 
brezposelnosti mladih presega 25 %;
pozdravlja dejstvo, da se bo podpora EU 
zaposlovanju mladih še okrepila s 
predlagano pobudo EU za zaposlovanje 
mladih s proračunom v višini 6 milijard
EUR za obdobje sedmih let (2014–2020);

3. priznava posebno težke razmere v 
nekaterih regijah, v katerih stopnja 
brezposelnosti mladih presega 20 %;
priznava, da je pobuda za zaposlovanje 
mladih s proračunom v višini 6 milijard 
EUR za obdobje sedmih let (2014–2020)
pomemben, čeprav sam po sebi 
nezadosten, prvi korak evropski strategiji 
za boj proti brezposelnosti mladih naproti;
vztraja, da je financiranje treba povečati 
na najmanj 21 000 milijonov EUR, kot 
predlaga Mednarodna organizacija dela, 
in da je potrebna prožnost, ki bo 
omogočila zagotovitev večjih 
proračunskih sredstev za ta prizadevanja v 
prvih letih večletnega finančnega okvira; 
poudarja, da na pobudo za zaposlovanje 
mladih ne smejo vplivati druge pobude za 
spodbujanje visokokakovostnega 
zaposlovanja mladih, sama pa slednjih ne 
sme ovirati; 

Or. es

Predlog spremembe 142
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Justina Vitkauskaite Bernard, 
Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Franziska Keller, Ramona 
Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava posebno težke razmere v 
nekaterih regijah, v katerih stopnja 
brezposelnosti mladih presega 25 %;
pozdravlja dejstvo, da se bo podpora EU
zaposlovanju mladih še okrepila s 
predlagano pobudo EU za zaposlovanje 
mladih s proračunom v višini 6 milijard 
EUR za obdobje sedmih let (2014–2020);

3. priznava posebno težke razmere v 
nekaterih regijah, v katerih stopnja 
brezposelnosti mladih presega 25 %, ter 
potencial predlagane pobude EU za 
zaposlovanje mladih za povečanje 
zaposlovanja mladih v Evropi; zaradi tega 
meni, da trenutno predvidenih 6 milijard 
EUR za obdobje sedmih let (2014–2020)
ne zadošča, in poziva Svet EU, naj znatno 
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poveča dodeljena proračunska sredstva za 
pobudo, ob tem pa upošteva tudi zneske, 
ki jih priporoča Mednarodna organizacija 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 143
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava posebno težke razmere v 
nekaterih regijah, v katerih stopnja 
brezposelnosti mladih presega 25 %;
pozdravlja dejstvo, da se bo podpora EU 
zaposlovanju mladih še okrepila s 
predlagano pobudo EU za zaposlovanje 
mladih s proračunom v višini 6 milijard 
EUR za obdobje sedmih let (2014–2020);

3. priznava posebno težke razmere v 
nekaterih regijah, v katerih stopnja 
brezposelnosti mladih presega 25 %;
pozdravlja dejstvo, da se bo podpora EU 
zaposlovanju mladih še okrepila s 
predlagano pobudo EU za zaposlovanje 
mladih, vendar se boji, da proračun v 
višini 6 milijard EUR za obdobje sedmih 
let (2014–2020) ne zadošča;

Or. fr

Predlog spremembe 144
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava posebno težke razmere v 
nekaterih regijah, v katerih stopnja 
brezposelnosti mladih presega 25 %;
pozdravlja dejstvo, da se bo podpora EU 
zaposlovanju mladih še okrepila s 
predlagano pobudo EU za zaposlovanje 
mladih s proračunom v višini 6 milijard 
EUR za obdobje sedmih let (2014–2020);

3. priznava posebno težke razmere v 
nekaterih regijah, v katerih je stopnja 
brezposelnosti mladih med 25 % in več kot 
55 %; pozdravlja dejstvo, da se bo podpora 
EU zaposlovanju mladih še okrepila s 
predlagano pobudo EU za zaposlovanje 
mladih s proračunom v višini 6 milijard 
EUR za obdobje sedmih let (2014–2020);
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Or. fr

Predlog spremembe 145
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava posebno težke razmere v 
nekaterih regijah, v katerih stopnja 
brezposelnosti mladih presega 25 %;
pozdravlja dejstvo, da se bo podpora EU 
zaposlovanju mladih še okrepila s 
predlagano pobudo EU za zaposlovanje 
mladih s proračunom v višini 6 milijard 
EUR za obdobje sedmih let (2014–2020);

3. priznava posebno težke razmere v 
nekaterih regijah, v katerih stopnja 
brezposelnosti mladih presega 25 %;
pozdravlja dejstvo, da se bo podpora EU 
zaposlovanju mladih še okrepila s 
predlagano pobudo EU za zaposlovanje 
mladih s proračunom v višini 6 milijard 
EUR za obdobje sedmih let (2014–2020);
obžaluje, da se regije z več kot 25-odstotno 
brezposelnostjo mladih pretežno nahajajo 
v državah z dogovorjenim programom, 
kjer varčevalne politike neposredno 
omejujejo izdatke za zaposlovanje mladih, 
in poudarja, da takšnih politik z 
nasprotnim učinkom ni mogoče izboljšati 
s samo 6 milijardami financiranja EU.  
Poleg tega so v omenjenih državah 
strukturne reforme trga dela s 
poslabšanjem enakosti in varnosti 
delovnih mest uničile pogoje mladih za 
vstop na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 146
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava posebno težke razmere v 
nekaterih regijah, v katerih stopnja 

3. priznava posebno težke razmere v 
nekaterih regijah, v katerih stopnja 
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brezposelnosti mladih presega 25 %;
pozdravlja dejstvo, da se bo podpora EU 
zaposlovanju mladih še okrepila s 
predlagano pobudo EU za zaposlovanje 
mladih s proračunom v višini 6 milijard
EUR za obdobje sedmih let (2014–2020);

brezposelnosti mladih presega 25 %;
pozdravlja dejstvo, da se bo podpora EU 
zaposlovanju mladih še okrepila s 
predlagano pobudo EU za zaposlovanje 
mladih s proračunom v višini 6 milijard 
EUR za obdobje sedmih let (2014–2020);
vendar obžaluje zmerne ambicije pobude 
za zaposlovanje mladih in dejstvo, da je 
dodeljeno financiranje veliko nižje od 
financiranja, ki bi bilo potrebno za 
doseganje resničnega učinka na 
brezposelnost mladih; v tem v zvezi se 
sklicuje na študijo Mednarodne 
organizacije dela „Euro Zone job crisis: 
trends and policy responses“ (Kriza 
delovnih mest v evroobmočju: trendi in 
politični odzivi), ki omenja, da bi bilo 
treba vložiti 21 milijard evrov, da bi 
dosegli učinek na raven brezposelnosti 
mladih2;
__________________
2

http://www.ilo.org/global/research/publica
tions/WCMS_184965/lang--en/index.htm

Or. en

Predlog spremembe 147
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava posebno težke razmere v 
nekaterih regijah, v katerih stopnja
brezposelnosti mladih presega 25 %;
pozdravlja dejstvo, da se bo podpora EU 
zaposlovanju mladih še okrepila s 
predlagano pobudo EU za zaposlovanje 
mladih s proračunom v višini 6 milijard 
EUR za obdobje sedmih let (2014–2020);

3. priznava posebno težke razmere v 
nekaterih regijah, v katerih stopnja 
brezposelnosti mladih presega 25 %;
pozdravlja dejstvo, da se bo podpora EU 
zaposlovanju mladih še okrepila s 
predlagano pobudo EU za zaposlovanje 
mladih s proračunom v višini 6 milijard 
EUR za obdobje sedmih let (2014–2020);
hkrati poudarja, da so za učinkovito 
izvajanje evropskega jamstva za mlade po 
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mnenju Mednarodne organizacije dela 
potrebna sredstva v višini 21 milijard 
EUR; priporoča, da se posebna sredstva 
za to pobudo za zaposlovanje mladih in 
ustrezna sredstva ESS dodelijo v enakih 
delnih zneskih do 30. junija 2017; 

Or. de

Predlog spremembe 148
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava posebno težke razmere v 
nekaterih regijah, v katerih stopnja 
brezposelnosti mladih presega 25 %;
pozdravlja dejstvo, da se bo podpora EU 
zaposlovanju mladih še okrepila s 
predlagano pobudo EU za zaposlovanje 
mladih s proračunom v višini 6 milijard
EUR za obdobje sedmih let (2014–2020);

3. priznava posebno težke razmere v 
nekaterih regijah, v katerih stopnja 
brezposelnosti mladih presega 25 %;
pozdravlja dejstvo, da se bo podpora EU 
zaposlovanju mladih še okrepila s 
predlagano pobudo EU za zaposlovanje 
mladih s proračunom v višini 6 milijard 
EUR za obdobje sedmih let (2014–2020);
vendar poudarja, da predlagani proračun 
ne zadošča za učinkovito obravnavo 
problema;

Or. en

Predlog spremembe 149
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. poudarja, da je treba za odpravo 
brezposelnosti in dolgotrajne 
brezposelnosti mladih ukrepati takoj; 
poleg tega poudarja, da je treba mladim 
zagotoviti dolgoročna, trajna in 
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kakovostna delovna mesta;

Or. de

Predlog spremembe 150
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. vztraja, da mora pobuda EU za 
zaposlovanje mladih prispevati k 
zagotavljanju, da se v upravičenih 
podjetjih ohranijo delovna mesta, da se 
sama pobuda ne sprevrže v novo obliko 
negotovih delovnih razmerij in da se 
delovne prakse, ko so opravljene, 
spremenijo v zaposlitev po pogodbi za 
nedoločen čas;

Or. pt

Predlog spremembe 151
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da se nacionalna zakonodaja v 
zvezi z mladimi in še posebej nacionalna 
zakonodaja, ki temelji na direktivi o 
enakopravnosti pri zaposlovanju 
(2000/78/ES), ne uporablja za 
diskriminacijo mladih zaposlenih pri 
dostopu do socialnovarstvenih prejemkov; 
meni, da si je treba bistveno bolj 
prizadevati za zagotovitev, da se tako 
zaposleni kot tudi delodajalci zavedajo 
svojih pravic in obveznosti v okviru te 
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zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 152
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. predlaga sprejetje pobud in ukrepov za 
analizo regij, kjer je brezposelnost mladih 
nizka, in njihovo preučitev, da bi 
prepoznali dobre prakse in ugotovili, ali 
jih je mogoče uporabiti v regijah, kjer je 
brezposelnost višja;

Or. hu

Predlog spremembe 153
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Predlog resolucije
Odstavek 3 а (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj posodobijo 
svoje regionalne razvojne strategije, da 
bodo odražale ukrepe za spodbujanje 
zaposlovanja, vključno z zaposlovanjem 
mladih;

Or. bg

Predlog spremembe 154
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih 
mest, zagotavljanja usposabljanja in 
vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 
dela, ob tem pa zagotavljati visoka merila 
kakovosti;

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade, vendar obžaluje, da pobuda ni 
bila formulirana kot zavezujoča na 
vseevropski ravni; opozarja na mnenje, ki 
ga je že izrazil, in sicer, da bi jamstvo 
moralo zagotavljati, da bi mladi do 30. leta
dobili dobre ponudbe za zaposlitev ali 
možnost, da nadaljujejo izobraževanje ali 
poklicno usposabljanje v obdobju štirih 
mesecev od trenutka, ko so postali 
brezposelni ali ko so nehali študirati;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih 
zavodov za zaposlovanje, ki bi morali biti 
združljivi z zasebnimi zavodi,
razpoložljivih študentskih mest, 
zagotavljanja kakovostnega usposabljanja 
in vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 
dela, ob tem pa zagotavljati visoka merila 
kakovosti;

Or. es

Predlog spremembe 155
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade in pozdravlja dejstvo, da so 
države članice naredile ta prvi korak k 
ustvarjanju jamstva za mlade; priporoča 
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odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih 
mest, zagotavljanja usposabljanja in 
vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 
dela, ob tem pa zagotavljati visoka merila 
kakovosti;

razširitev upravičenosti na mlade od 15. do 
30. leta; poudarja, da bo uspeh tega ukrepa 
močno odvisen od širokega nabora
dejavnikov, ki temeljijo na politikah, npr.
naložb v izobraževanje, usposabljanje in 
ustvarjanje delovnih mest, infrastrukture 
in zmogljivosti zavodov za zaposlovanje, 
razpoložljivih študentskih mest in 
štipendij, zagotavljanja usposabljanja in 
vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir mladinskih politik, 
ob tem pa zagotavljati visoka merila 
kakovosti in dostojno delo;

Or. en

Predlog spremembe 156
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih 
mest, zagotavljanja usposabljanja in 
vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 
dela, ob tem pa zagotavljati visoka merila 
kakovosti;

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante do 30. leta;
priporoča razširitev upravičenosti na 
regije NUTS 2, v katerih brezposelnost 
mladih presega 20 %, ter možnost za 
države članice, da do 10 % predvidenih 
sredstev namenijo za mlade, ki živijo v 
podregijah, v katerih brezposelnost 
mladih presega 22,5 %; priporoča, da naj 
jamstvo za mlade ne začne veljati šele po 
štirih mesecih, ampak čimprej; poudarja, 
da bo uspeh tega ukrepa močno odvisen od 
drugih dejavnikov, npr. infrastrukture in 
zmogljivosti javnih in okrepljenih zasebnih 
zavodov za zaposlovanje, razpoložljivih 
študentskih mest, zagotavljanja 
usposabljanja in vajeništev, večje 
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prepustnosti med različnimi oblikami 
izobraževanja in usposabljanja,ter 
prenosljivosti in uvajanja uspešnih izkušenj 
iz drugih držav članic; poudarja, da je treba 
jamstvo za mlade vključiti v širši okvir 
aktivnih politik trga dela, ob tem pa 
zagotavljati visoka merila kakovosti;

Or. de

Predlog spremembe 157
Ole Christensen, Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih 
mest, zagotavljanja usposabljanja in 
vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 
dela, ob tem pa zagotavljati visoka merila 
kakovosti;

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih 
mest, zagotavljanja usposabljanja in 
vajeništev, prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic ter 
ustreznega spremljanja prek 
nacionalnega programa reform 
posamezne države članice, tako da je 
mogoče spremljanje, ocenjevanje in 
nenehno izboljševanje jamstva; poudarja, 
da je treba jamstvo za mlade vključiti v 
širši okvir aktivnih politik trga dela, ob tem 
pa zagotavljati visoka merila kakovosti, 
vključno z ustreznim plačilom, delovnimi 
pogoji in standardi zdravja in varstva na 
delovnem mestu;

Or. en
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Predlog spremembe 158
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev
upravičenosti na diplomante do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih 
mest, zagotavljanja usposabljanja in 
vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 
dela, ob tem pa zagotavljati visoka merila 
kakovosti;

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; pozdravlja razširitev ciljne 
skupine na diplomante do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih 
mest, zagotavljanja usposabljanja in 
vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 
dela, ob tem pa zagotavljati visoka merila 
kakovosti;

Or. de

Predlog spremembe 159
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante do 30. leta; 
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih 

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; poudarja, da bo uspeh tega 
ukrepa močno odvisen od drugih 
dejavnikov, npr. infrastrukture in 
zmogljivosti javnih in okrepljenih zasebnih 
zavodov za zaposlovanje, razpoložljivih 
študentskih mest, zagotavljanja 
usposabljanja in vajeništev, prožnosti za 
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mest, zagotavljanja usposabljanja in 
vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 
dela, ob tem pa zagotavljati visoka merila 
kakovosti;

države članice ter prenosljivosti in 
uvajanja uspešnih izkušenj iz drugih držav 
članic; poudarja, da je treba jamstvo za 
mlade vključiti v širši okvir aktivnih politik 
trga dela, ob tem pa zagotavljati visoka 
merila kakovosti;

Or. en

Predlog spremembe 160
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih
mest, zagotavljanja usposabljanja in 
vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 
dela, ob tem pa zagotavljati visoka merila 
kakovosti;

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na mlade vse do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih mest za 
mlade, zagotavljanja usposabljanja in 
vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 
dela, ob tem pa zagotavljati visoka merila 
kakovosti;

Or. pt

Predlog spremembe 161
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih 
mest, zagotavljanja usposabljanja in 
vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 
dela, ob tem pa zagotavljati visoka merila 
kakovosti;

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih 
mest, zagotavljanja usposabljanja in 
vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 
dela, ob tem pa zagotavljati visoka merila 
kakovosti;

Or. de

Predlog spremembe 162
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih 
mest, zagotavljanja usposabljanja in 
vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih
dodiplomskih in podiplomskih mest, 
zagotavljanja učinkovitega usposabljanja 
in vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
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dela, ob tem pa zagotavljati visoka merila 
kakovosti;

vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 
dela, ob tem pa zagotavljati visoka merila 
kakovosti;

Or. pl

Predlog spremembe 163
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih
mest, zagotavljanja usposabljanja in
vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 
dela, ob tem pa zagotavljati visoka merila 
kakovosti;

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante vse do 30. 
leta; poudarja, da bo uspeh tega ukrepa 
močno odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih 
mest, zagotavljanja usposabljanja, vključno 
s kakovostnim vajeništvom in
pripravništvom, ter prenosljivosti in 
uvajanja uspešnih izkušenj iz drugih držav 
članic; poudarja, da je treba jamstvo za 
mlade vključiti v širši okvir aktivnih politik 
trga dela, ob tem pa zagotavljati visoka 
merila kakovosti;

Or. en

Predlog spremembe 164
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih 
mest, zagotavljanja usposabljanja in 
vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 
dela, ob tem pa zagotavljati visoka merila 
kakovosti;

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih 
mest, zagotavljanja usposabljanja in 
vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 
dela in spremljati, ob tem pa zagotavljati 
visoka merila kakovosti;

Or. en

Predlog spremembe 165
Paul Murphy

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in 
okrepljenih zasebnih zavodov za 
zaposlovanje, razpoložljivih študentskih 
mest, zagotavljanja usposabljanja in 
vajeništev ter prenosljivosti in uvajanja 
uspešnih izkušenj iz drugih držav članic;
poudarja, da je treba jamstvo za mlade 
vključiti v širši okvir aktivnih politik trga 

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 
28. februarja 2013 o strinjanju s 
priporočilom Sveta o vzpostavitvi jamstva 
za mlade; priporoča razširitev 
upravičenosti na diplomante do 30. leta;
poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno 
odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih 
zavodov za zaposlovanje, razpoložljivih 
študentskih mest, zagotavljanja 
usposabljanja in vajeništev ter 
prenosljivosti in uvajanja uspešnih izkušenj 
iz drugih držav članic; poudarja, da je treba 
jamstvo za mlade vključiti v širši okvir 
aktivnih politik trga dela, ob zagotavljanju 
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dela, ob tem pa zagotavljati visoka merila
kakovosti;

visokih meril kakovosti, le, če te politike 
niso obvezne;

Or. en

Predlog spremembe 166
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. spodbuja države članice, naj uporabijo 
metodo bonov za usposabljanje, vendar 
opozarja na potrebo po stalnem in 
temeljitem spremljanju izvajanja 
posameznih programov ter po stalnem 
ocenjevanju teh programov;

Or. el

Predlog spremembe 167
Alejandro Cercas

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. pozdravlja predlog Komisije, da se 
prek „Odbora za zaposlovanje“ vzpostavi 
večstranski nadzor nad izvajanjem 
programov jamstva za mlade, in poziva, 
naj bo vključen v ta odbor;

Or. es

Predlog spremembe 168
Raül Romeva i Rueda
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Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. obvešča države članice, da namerava 
Evropski parlament skrbno spremljati vse 
dejavnosti držav članic za uresničevanje 
jamstva za mlade, in poziva mladinske 
organizacije, naj Evropski parlament 
redno obveščajo o svojih analizah ukrepov 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 169
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj napredek na 
področju jamstva za mlade po državah 
članicah vključi tako v nacionalna 
poročila o evropskem semestru kot v 
priporočila za posamezne države; 
poudarja, da je pomembno obravnavati 
tako ukrepe, ki spodbujajo jamstvo za 
mlade, kot tiste, ki omejujejo njegov 
uspeh;

Or. en

Predlog spremembe 170
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 4 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4c. poziva nacionalne parlamente, naj 
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skupaj z mladinskimi organizacijami od 
svojih vlad zahtevajo odgovornost za 
doseganje rezultatov v okviru jamstva za 
mlade in zagotovijo, da se sprejmejo resni 
ukrepi za zagotavljanje, da bo vsak mlad 
človek (brezposeln ali tak, ki je končal 
formalno izobraževanje) v štirih mesecih 
dobil kakovostno ponudbo za zaposlitev, 
nadaljevanje izobraževanja, vajeništvo ali 
pripravništvo;

Or. en

Predlog spremembe 171
Paul Murphy

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. spodbuja države članice, naj povečajo 
svojo podporo podjetjem, zadrugam in 
organizacijam tretjega sektorja, ki želijo 
sodelovati v programih jamstva za mlade v 
tesnem sodelovanju z javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje, 
vključno z zagotavljanjem davčnih 
spodbud, subvencij za stalne stroške 
zaposlitve in možnosti dostopa do 
financiranja za usposabljanje na 
delovnem mestu, ki bodo podjetjem 
pomagale zagotavljati visokokakovostno 
ponudbo zaposlovanja in usposabljanja 
ter bodo pomenile učinkovito in ciljno 
usmerjeno naložbo v potencial mladih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 172
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. spodbuja države članice, naj povečajo 
svojo podporo podjetjem, zadrugam in 
organizacijam tretjega sektorja, ki želijo 
sodelovati v programih jamstva za mlade v 
tesnem sodelovanju z javnimi in 
zasebnimi zavodi za zaposlovanje,
vključno z zagotavljanjem davčnih 
spodbud, subvencij za stalne stroške 
zaposlitve in možnosti dostopa do 
financiranja za usposabljanje na delovnem 
mestu, ki bodo podjetjem pomagale 
zagotavljati visokokakovostno ponudbo 
zaposlovanja in usposabljanja ter bodo 
pomenile učinkovito in ciljno usmerjeno 
naložbo v potencial mladih;

5. spodbuja Svet, Komisijo in države 
članice, naj povečajo svojo podporo vsem 
akterjem, ki so ključnega pomena za 
uresničevanje jamstva za mlade, vključno 
med drugim z mladinskimi delavci, 
izvajalci izobraževanja in usposabljanja, 
lokalnimi in regionalnimi organi, akterji 
na trgu dela, kot so podjetja, zadruge in 
organizacije tretjega sektorja, zavodi za 
zaposlovanje, službami za podporo in 
socialnimi organizacijami, ter si 
prizadevajo za celoten nabor ukrepov, 
povezanih z delovnimi mesti, 
vključevanjem, izobraževanjem in 
usposabljanjem; poudarja pomen dostopa 
do ciljno usmerjenega financiranja; poziva 
države članice, naj predložijo pobude, ki 
bodo delodajalce motivirale, da bodo 
mladim ponudili kakovostno delo, 
dostojna delovna mesta in možnosti za 
usposabljanje;

Or. en

Predlog spremembe 173
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. spodbuja države članice, naj povečajo 
svojo podporo podjetjem, zadrugam in 
organizacijam tretjega sektorja, ki želijo 
sodelovati v programih jamstva za mlade v 
tesnem sodelovanju z javnimi in zasebnimi 
zavodi za zaposlovanje, vključno z 
zagotavljanjem davčnih spodbud, 
subvencij za stalne stroške zaposlitve in 
možnosti dostopa do financiranja za 
usposabljanje na delovnem mestu, ki bodo 
podjetjem pomagale zagotavljati 

5. spodbuja države članice, naj povečajo 
svojo podporo podjetjem, zadrugam, 
lokalnim in regionalnim organom in
organizacijam tretjega sektorja, ki želijo 
sodelovati v programih jamstva za mlade v 
tesnem sodelovanju z javnimi in zasebnimi 
zavodi za zaposlovanje, vključno z 
zagotavljanjem davčnih spodbud, 
subvencij za stalne stroške zaposlitve in 
možnosti dostopa do financiranja za 
usposabljanje na delovnem mestu, ki bodo 
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visokokakovostno ponudbo zaposlovanja 
in usposabljanja ter bodo pomenile 
učinkovito in ciljno usmerjeno naložbo v 
potencial mladih;

podjetjem pomagale zagotavljati 
visokokakovostno ponudbo zaposlovanja 
in usposabljanja ter bodo pomenile 
učinkovito in ciljno usmerjeno naložbo v 
potencial mladih;

Or. en

Predlog spremembe 174
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. spodbuja države članice, naj povečajo 
svojo podporo podjetjem, zadrugam in 
organizacijam tretjega sektorja, ki želijo 
sodelovati v programih jamstva za mlade v 
tesnem sodelovanju z javnimi in zasebnimi 
zavodi za zaposlovanje, vključno z 
zagotavljanjem davčnih spodbud, 
subvencij za stalne stroške zaposlitve in 
možnosti dostopa do financiranja za 
usposabljanje na delovnem mestu, ki bodo 
podjetjem pomagale zagotavljati 
visokokakovostno ponudbo zaposlovanja 
in usposabljanja ter bodo pomenile 
učinkovito in ciljno usmerjeno naložbo v 
potencial mladih;

5. spodbuja države članice, naj povečajo 
svojo podporo podjetjem, zadrugam, 
lokalnim in regionalnim organom in
organizacijam tretjega sektorja, ki želijo 
sodelovati v programih jamstva za mlade v 
tesnem sodelovanju z javnimi in zasebnimi 
zavodi za zaposlovanje, vključno z 
zagotavljanjem davčnih spodbud, 
subvencij za stalne stroške zaposlitve in 
možnosti dostopa do financiranja za 
usposabljanje na delovnem mestu, ki bodo 
podjetjem pomagale zagotavljati 
visokokakovostno ponudbo zaposlovanja 
in usposabljanja ter bodo pomenile 
učinkovito in ciljno usmerjeno naložbo v 
potencial mladih;

Or. en

Predlog spremembe 175
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. spodbuja države članice, naj povečajo 
svojo podporo podjetjem, zadrugam in 
organizacijam tretjega sektorja, ki želijo 
sodelovati v programih jamstva za mlade v 
tesnem sodelovanju z javnimi in zasebnimi 
zavodi za zaposlovanje, vključno z 
zagotavljanjem davčnih spodbud, 
subvencij za stalne stroške zaposlitve in 
možnosti dostopa do financiranja za 
usposabljanje na delovnem mestu, ki bodo 
podjetjem pomagale zagotavljati 
visokokakovostno ponudbo zaposlovanja 
in usposabljanja ter bodo pomenile 
učinkovito in ciljno usmerjeno naložbo v 
potencial mladih;

5. spodbuja države članice, naj razvijejo 
jasne standarde in kazalnike kakovosti v 
zvezi z razvojem programov jamstva za 
mlade in povečajo svojo podporo 
podjetjem, zadrugam in organizacijam 
tretjega sektorja, ki želijo sodelovati v 
programih jamstva za mlade v tesnem 
sodelovanju z javnimi in zasebnimi zavodi 
za zaposlovanje, vključno z zagotavljanjem 
davčnih spodbud, subvencij za stalne 
stroške zaposlitve in možnosti dostopa do 
financiranja za usposabljanje na delovnem 
mestu, ki bodo podjetjem pomagale 
zagotavljati visokokakovostno ponudbo
trajnostnega zaposlovanja in usposabljanja 
ter bodo pomenile učinkovito in ciljno 
usmerjeno naložbo v potencial mladih;

Or. en

Predlog spremembe 176
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. spodbuja države članice, naj povečajo 
svojo podporo podjetjem, zadrugam in 
organizacijam tretjega sektorja, ki želijo 
sodelovati v programih jamstva za mlade v 
tesnem sodelovanju z javnimi in zasebnimi 
zavodi za zaposlovanje, vključno z 
zagotavljanjem davčnih spodbud, 
subvencij za stalne stroške zaposlitve in 
možnosti dostopa do financiranja za 
usposabljanje na delovnem mestu, ki bodo 
podjetjem pomagale zagotavljati 
visokokakovostno ponudbo zaposlovanja 
in usposabljanja ter bodo pomenile 
učinkovito in ciljno usmerjeno naložbo v 
potencial mladih;

5. spodbuja države članice, naj povečajo 
svojo podporo podjetjem, zadrugam in 
organizacijam tretjega sektorja, ki želijo 
sodelovati v programih jamstva za mlade v 
tesnem sodelovanju z javnimi in zasebnimi 
zavodi za zaposlovanje, vključno z 
zagotavljanjem davčnih spodbud, 
subvencij za stalne stroške zaposlitve, 
spodbud v okviru javnih naročil in 
možnosti dostopa do financiranja za 
usposabljanje na delovnem mestu, ki bodo 
podjetjem pomagale zagotavljati 
visokokakovostno ponudbo zaposlovanja 
in usposabljanja ter bodo pomenile 
učinkovito in ciljno usmerjeno naložbo v 
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potencial mladih; poudarja, da imajo 
podjetja posebno odgovornost pri 
zagotavljanju take ponudbe;

Or. de

Predlog spremembe 177
Alejandro Cercas

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. spodbuja države članice, naj povečajo 
svojo podporo podjetjem, zadrugam in 
organizacijam tretjega sektorja, ki želijo 
sodelovati v programih jamstva za mlade v 
tesnem sodelovanju z javnimi in zasebnimi 
zavodi za zaposlovanje, vključno z 
zagotavljanjem davčnih spodbud, 
subvencij za stalne stroške zaposlitve in 
možnosti dostopa do financiranja za 
usposabljanje na delovnem mestu, ki bodo 
podjetjem pomagale zagotavljati 
visokokakovostno ponudbo zaposlovanja 
in usposabljanja ter bodo pomenile 
učinkovito in ciljno usmerjeno naložbo v 
potencial mladih;

5. spodbuja EU in države članice, naj 
povečajo svojo podporo podjetjem, 
zadrugam in organizacijam tretjega 
sektorja, ki želijo sodelovati v programih 
jamstva za mlade v tesnem sodelovanju z 
javnimi in zasebnimi zavodi za 
zaposlovanje, vključno z zagotavljanjem 
davčnih spodbud, subvencij za stalne 
stroške zaposlitve in možnosti dostopa do
financiranja za usposabljanje na delovnem 
mestu, ki bodo podjetjem pomagale 
zagotavljati visokokakovostno ponudbo 
zaposlovanja in usposabljanja ter bodo 
pomenile učinkovito in ciljno usmerjeno 
naložbo v potencial mladih;

Or. es

Predlog spremembe 178
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. spodbuja države članice, naj povečajo 
svojo podporo podjetjem, zadrugam in 
organizacijam tretjega sektorja, ki želijo 
sodelovati v programih jamstva za mlade v 

5. spodbuja države članice, naj povečajo 
svojo podporo javnim in zasebnim
podjetjem, zadrugam in organizacijam
civilne družbe, ki želijo sodelovati v 
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tesnem sodelovanju z javnimi in zasebnimi 
zavodi za zaposlovanje, vključno z 
zagotavljanjem davčnih spodbud, 
subvencij za stalne stroške zaposlitve in 
možnosti dostopa do financiranja za 
usposabljanje na delovnem mestu, ki bodo 
podjetjem pomagale zagotavljati 
visokokakovostno ponudbo zaposlovanja 
in usposabljanja ter bodo pomenile 
učinkovito in ciljno usmerjeno naložbo v 
potencial mladih;

programih jamstva za mlade v tesnem 
sodelovanju z javnimi in zasebnimi zavodi 
za zaposlovanje, vključno z zagotavljanjem 
davčnih spodbud, subvencij za stalne 
stroške zaposlitve in možnosti dostopa do 
financiranja za usposabljanje na delovnem 
mestu, ki bodo podjetjem pomagale 
zagotavljati visokokakovostno ponudbo 
zaposlovanja in usposabljanja ter bodo 
pomenile učinkovito in ciljno usmerjeno 
naložbo v potencial mladih;

Or. fr

Predlog spremembe 179
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. spodbuja države članice, naj povečajo 
svojo podporo podjetjem, zadrugam in 
organizacijam tretjega sektorja, ki želijo 
sodelovati v programih jamstva za mlade v 
tesnem sodelovanju z javnimi in zasebnimi
zavodi za zaposlovanje, vključno z 
zagotavljanjem davčnih spodbud, 
subvencij za stalne stroške zaposlitve in 
možnosti dostopa do financiranja za 
usposabljanje na delovnem mestu, ki bodo 
podjetjem pomagale zagotavljati 
visokokakovostno ponudbo zaposlovanja 
in usposabljanja ter bodo pomenile 
učinkovito in ciljno usmerjeno naložbo v 
potencial mladih;

5. spodbuja države članice, naj povečajo 
svojo podporo podjetjem, zadrugam in 
organizacijam tretjega sektorja, ki želijo 
sodelovati v programih jamstva za mlade v 
tesnem sodelovanju z zavodi za 
zaposlovanje, vključno z zagotavljanjem 
davčnih spodbud, subvencij za stalne 
stroške zaposlitve in možnosti dostopa do 
financiranja za usposabljanje na delovnem 
mestu, ki bodo podjetjem pomagale 
zagotavljati visokokakovostno ponudbo 
zaposlovanja in usposabljanja ter bodo 
pomenile učinkovito in ciljno usmerjeno 
naložbo v potencial mladih;

Or. de

Predlog spremembe 180
Raül Romeva i Rueda
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Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in države članice, naj 
v sodelovanju z zainteresiranimi stranmi 
na področju mladih in Evropskim 
parlamentom razvijejo akcijski načrt za 
zaposlovanje mladih, v katerem bodo 
opredelile kratkoročne, srednjeročne in 
dolgoročne ukrepe; obžaluje, da so v 
sedanji razpravi dolgoročni ukrepi 
predstavljeni kot kratkoročne rešitve; 
poudarja, da bi se bilo kratkoročno treba 
osredotočiti na takojšnjo blažitev krize za 
tiste zunaj in znotraj trga dela, ob tem pa 
posvetiti pozornost zagotavljanju dohodka 
za življenje in možnostim na trgu dela ter 
nemudoma odpraviti tiste ukrepe v okviru 
programov makroekonomskega 
prilagajanja, ki še dalje škodujejo 
zaposlovanju mladih;  poudarja, da so 
vlaganja v izobraževanje in usposabljanje, 
v ustvarjanje delovnih mest in v programe 
vajeništva ter pobude, usmerjene v 
delodajalce, pretežno srednjeročni, a tudi 
dolgoročni ukrepi, o katerih je potreben 
trden dogovor med vsemi akterji in ki jih 
je treba podpirati najmanj pet let; 
poudarja, da so zlasti vzpostavitev sistema 
dualnega izobraževanja, vajeništev, 
usposabljanja na delovnem mestu in 
vključevanja mladih na trg dela 
dolgoročni ukrepi, ki zahtevajo 
dolgoročnejšo zavezanost.

Or. en

Predlog spremembe 181
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. vztraja, da bi morala takšna podpora 
podjetjem, zadrugam in organizacijam 
tretjega sektorja biti po svoji naravi 
izjemna in začasna ter imeti jasno 
opredeljene protistoritve, zlasti ohranjanje 
delovnih mest, upoštevanje standardov, 
določenih v nacionalni zakonodaji in 
kolektivnih pogodbah, ter izpolnjevanje 
davčnih obveznosti in obveznosti iz 
naslova socialne varnosti; meni, da bi
tovrstna podpora morala biti javno 
objavljena, da bi bilo z njo treba seznaniti 
delavce in njihove predstavniške 
organizacije ter da bi bilo od delodajalcev 
treba zahtevati, da natančne informacije o 
prejeti podpori, njenem namenu in 
načinu, na katerega naj se izvaja, objavijo 
v svojih prostorih na krajih, ki so 
delavcem lahko dostopni;

Or. pt

Predlog spremembe 182
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. priporoča, naj države članice, ki imajo 
dualni sistem izobraževanja, za mlade do 
18 let, ki ne najdejo vajeniškega mesta, 
zagotovijo nadomestno vajeništvo in s tem 
poklicno usposabljanje v obliki 
medpodjetniškega poklicnega 
usposabljanja. Države, ki nimajo 
dualnega sistema izobraževanja, naj 
izvajajo drug primerno prilagojen sistem;

Or. de
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Predlog spremembe 183
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 5 – točka a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a) poziva države članice, naj upoštevajo
uveljavljene prakse, zlasti držav članic z 
nizko stopnjo brezposelnosti, in preverijo, 
ali so koncepti, kot so dualni sistem 
izobraževanja, poklicne šole in delno že 
izvedeno jamstvo za mlade, združljivi z 
njihovo ureditvijo;

Or. de

Predlog spremembe 184
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da različne starostne 
skupine potrebujejo različne pristope za 
obravnavo vprašanj zaposlovanja, pri 
čemer se je treba pri mlajših skupinah 
osredotočiti na vstop na trg, pri starejših 
pa na izboljšanje varnosti zaposlitve in 
socialno varnost;

Or. en

Predlog spremembe 185
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo zbliževanje področij dela in 
izobraževanja, da bo mogoče oblikovati 
poti usposabljanja, ki združujejo 
teoretične vidike s praktičnimi izkušnjami, 
kot je npr. dualno usposabljanje, da bi 
mladim zagotovili potrebno znanje in 
spretnosti ter posebno strokovno znanje; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
prav tako vlagajo v podporo akciji 
ozaveščanja o poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju (VET) ter v tehnične in 
podjetniške raziskave;

Or. en

Predlog spremembe 186
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. meni, da bi bilo delovno prakso treba 
učinkoviteje nadzirati in spremljati ter 
sklepati pogodbe za nedoločen čas, kadar 
bi se v podjetjih, ki so prejemniki podpore, 
zapolnjevala delovna mesta za nedoločen 
čas;

Or. pt

Predlog spremembe 187
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 5 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5c. poziva države članice, naj izboljšajo 
politike, da bodo mladi lahko živeli v 
gospodarski neodvisnosti; obžaluje 
pomanjkanje cenovno dostopnih 
stanovanj za mlade, zlasti v 
južnoevropskih državah; poziva države 
članice, naj znatno izboljšajo dostop do 
stanovanjskega trga ob upoštevanju, da 
mladi zaslužijo manj in imajo težave pri 
dostopanju do posojil; zlasti poudarja 
potrebo po premagovanju položaja v 
južno- in vzhodnoevropskih državah, kjer 
so visoke stopnje brezposelnosti in nizki 
dohodki pripeljali do tega, da mladi 
neprostovoljno dlje živijo pri starših;

Or. en

Predlog spremembe 188
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 5 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5d. poziva k boljšim in varnejšim 
delovnim praksam; poziva Komisijo in 
Svet, naj ob upoštevanju zaveze iz 
sporočila COM(2007)498 za „pobudo za 
oblikovanje evropske listine kakovosti za 
pripravništva“ pripravita evropsko listino 
kakovosti za pripravništva z minimalnimi 
standardi za zagotovitev izobraževalne 
vrednosti pripravništev in preprečanje 
izkoriščanja, pri čemer naj upoštevata, da 
so pripravništva del izobraževanja in da 
ne smejo nadomeščati dejanskih delovnih 
mest.Ti minimalni standardi morajo 
vsebovati okviren opis delovnega mesta ali 
kvalifikacij, ki jih pridobi kandidat, 
omejitev trajanja pripravništva, 
minimalno nadomestilo na osnovi 
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standardov življenjskih stroškov v kraju 
opravljanja pripravništva, ki so v skladu z 
nacionalnimi tradicijami, zavarovanje na 
področju dela, socialno varstvo v skladu z 
lokalnimi standardi ter jasno povezavo z 
zadevnim izobraževalnim programom;

Or. en

Predlog spremembe 189
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 5 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5e. priznava pomen finančne neodvisnosti 
mladih in poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vsi mladi upravičeni 
do dostojne ravni prihodka, s katerim si 
bodo lahko ustvarili finančno neodvisno 
življenje;

Or. en

Predlog spremembe 190
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 5 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5f. poziva k zaščiti mladih pred tistimi 
delodajalci v javnem in zasebnem 
sektorju, ki lahko prek programov na 
področju pridobivanja delovnih izkušenj, 
vajeništva in pripravništva poceni ali 
brezplačno krijejo svoje ključne in 
temeljne potrebe, pri čemer izkoriščajo 
pripravljenost mladih na učenje brez 
obetov, da bi v prihodnosti dobili stalno 
delovno mesto v njihovem kolektivu;
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Or. en

Predlog spremembe 191
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 5 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5g. poziva države članice, naj mladim v 
programih na področju pripravništva, 
pridobivanja delovnih izkušenj ali 
vajeništva v celoti zagotovijo pravice iz 
naslova zaposlitve in socialne varnosti ter 
po potrebi subvencionirajo del njihovih 
prispevkov; poziva Komisijo in države 
članice, naj programe na področju 
vajeništva, pripravništva in pridobivanja 
delovnih izkušenj vključijo v sisteme 
socialne varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 192
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 5 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5h. poziva evropske institucije, naj 
postavijo zgled in s svojih spletnih strani 
odstranijo oglase za neplačana 
pripravništva ter vsem pripravnikom 
plačajo:
– minimalno nadomestilo na podlagi 
standardov življenjskih stroškov v kraju 
izvajanja pripravništva in
– socialnovarstvene prispevke;

Or. en



PE510.867v01-00 102/173 AM\937186SL.doc

SL

Predlog spremembe 193
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 5 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5i. poziva države članice, naj oblikujejo 
nove vključujoče in ciljno usmerjene 
politike trga dela, ki bodo zagotavljale 
spoštljivo vključitev in smiselno 
zaposlovanje mladih, npr. z vzpostavitvijo 
navdihujočih omrežij, ureditvijo 
pripravništva, ki zajema finančno pomoč, 
tako da se lahko pripravnik preseli in biva 
v bližini kraja opravljanja pripravništva, 
ter ustanovitvijo mednarodnih poklicnih 
centrov in mladinskih centrov za 
individualno usmerjanje, ki zajemajo 
predvsem vprašanja, kot so kolektivno 
organiziranje in poznavanje pravnih 
vidikov pripravništva;

Or. en

Predlog spremembe 194
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj pripravijo 
nadaljnje specifične spodbujevalne 
strategije za mlade, ki niso zaposleni in se 
ne izobražujejo ali usposabljajo, ki bi 
morale povezovati učinkovite oblike 
intervencij za zmanjševanje osipa in 
ponovno vključevanje mladih osipnikov s 
strategijami za lajšanje nemotenega 
prehoda iz šolanja v zaposlitev, in povečajo
zaposljivost mladih skupaj z odpravo

6. poudarja, da je tveganje izključenosti za 
mlade, ki niso zaposleni ter se ne 
izobražujejo ali usposabljajo (NEET), 
večje in da ima izključenost v zgodnji 
mladosti dolgoročne škodljive učinke na 
posameznika in družbo; poudarja, da so 
mladi, ki niso zaposleni ter se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, ciljna 
skupina za pobudo za zaposlovanje 
mladih, zato države članice poziva, naj v 
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praktičnih in logističnih ovir, s katerimi se 
srečujejo mladi s kompleksnejšimi 
potrebami;

okviru evropskega semestra predstavijo, 
kako bodo dosegle napredek pri boljšem 
vključevanju mladih, ki niso zaposleni ter 
se ne izobražujejo ali usposabljajo, z 
uporabo jamstva za mlade in drugih 
instrumentov; poziva države članice, naj v 
sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi 
organi pripravijo nadaljnje specifične 
spodbujevalne strategije za mlade, ki niso 
zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, ki bi morale povezovati 
učinkovite oblike intervencij za 
zmanjševanje osipa in ponovno 
vključevanje mladih osipnikov s 
strategijami za lajšanje nemotenega
varnega prehoda iz šolanja v zaposlitev, in 
povečajo možnosti teh mladih skupaj s 
spodbujanjem vseživljenjskega učenja, 
usposabljanja, kakovostnih shem socialne 
varnosti, ustreznih podpornih storitev in
odpravo vseh ovir, s katerimi se srečujejo 
mladi s kompleksnejšimi potrebami;

Or. en

Predlog spremembe 195
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj pripravijo 
nadaljnje specifične spodbujevalne 
strategije za mlade, ki niso zaposleni in se 
ne izobražujejo ali usposabljajo, ki bi 
morale povezovati učinkovite oblike 
intervencij za zmanjševanje osipa in 
ponovno vključevanje mladih osipnikov s 
strategijami za lajšanje nemotenega 
prehoda iz šolanja v zaposlitev, in povečajo 
zaposljivost mladih skupaj z odpravo 
praktičnih in logističnih ovir, s katerimi se 
srečujejo mladi s kompleksnejšimi 

6. poziva države članice, naj v sodelovanju 
z lokalnimi in regionalnimi organi ter 
gospodarskimi in socialnimi akterji
pripravijo nadaljnje specifične 
spodbujevalne strategije za mlade, ki niso 
zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, ki bi morale povezovati 
učinkovite oblike intervencij za 
zmanjševanje osipa in ponovno 
vključevanje mladih osipnikov s 
strategijami za lajšanje nemotenega 
prehoda iz šolanja v zaposlitev, in povečajo 
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potrebami; zaposljivost mladih skupaj z odpravo 
praktičnih in logističnih ovir;

Or. en

Predlog spremembe 196
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj pripravijo 
nadaljnje specifične spodbujevalne 
strategije za mlade, ki niso zaposleni in se 
ne izobražujejo ali usposabljajo, ki bi 
morale povezovati učinkovite oblike 
intervencij za zmanjševanje osipa in 
ponovno vključevanje mladih osipnikov s 
strategijami za lajšanje nemotenega 
prehoda iz šolanja v zaposlitev, in povečajo 
zaposljivost mladih skupaj z odpravo 
praktičnih in logističnih ovir, s katerimi se 
srečujejo mladi s kompleksnejšimi 
potrebami;

6. poziva države članice, naj v sodelovanju 
z lokalnimi in regionalnimi organi ter 
drugimi morebitnimi zainteresiranimi 
stranmi pripravijo nadaljnje specifične 
spodbujevalne strategije za mlade, ki niso 
zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, ki bi morale povezovati 
učinkovite oblike intervencij za 
zmanjševanje osipa in ponovno 
vključevanje mladih osipnikov s 
strategijami za lajšanje nemotenega 
prehoda iz šolanja v zaposlitev, in povečajo 
zaposljivost mladih skupaj z odpravo 
praktičnih in logističnih ovir;

Or. en

Predlog spremembe 197
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj pripravijo 
nadaljnje specifične spodbujevalne 
strategije za mlade, ki niso zaposleni in se 
ne izobražujejo ali usposabljajo, ki bi 
morale povezovati učinkovite oblike 
intervencij za zmanjševanje osipa in 

6. poziva države članice, naj pripravijo 
nadaljnje specifične spodbujevalne 
strategije za mlade, ki niso zaposleni in se 
ne izobražujejo ali usposabljajo, ki bi 
morale povezovati učinkovite oblike 
intervencij za zmanjševanje osipa in 
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ponovno vključevanje mladih osipnikov s 
strategijami za lajšanje nemotenega 
prehoda iz šolanja v zaposlitev, in povečajo 
zaposljivost mladih skupaj z odpravo 
praktičnih in logističnih ovir, s katerimi se 
srečujejo mladi s kompleksnejšimi 
potrebami;

ponovno vključevanje mladih osipnikov s 
strategijami za lajšanje nemotenega 
prehoda iz šolanja v zaposlitev, in povečajo 
zaposljivost mladih skupaj z odpravo 
praktičnih in logističnih ovir, s katerimi se 
srečujejo mladi s kompleksnejšimi 
potrebami ali potrebami, ki se razlikujejo 
glede na vrsto invalidnosti;

Or. hu

Predlog spremembe 198
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj pripravijo 
nadaljnje specifične spodbujevalne 
strategije za mlade, ki niso zaposleni in se 
ne izobražujejo ali usposabljajo, ki bi 
morale povezovati učinkovite oblike
intervencij za zmanjševanje osipa in 
ponovno vključevanje mladih osipnikov s 
strategijami za lajšanje nemotenega 
prehoda iz šolanja v zaposlitev, in povečajo 
zaposljivost mladih skupaj z odpravo 
praktičnih in logističnih ovir, s katerimi se 
srečujejo mladi s kompleksnejšimi 
potrebami;

6. poziva države članice, naj pripravijo 
nadaljnje specifične spodbujevalne 
strategije za mlade, ki niso zaposleni in se 
ne izobražujejo ali usposabljajo, ki bi 
morale povezovati učinkovite oblike
delovanja za zmanjševanje osipa in 
ponovno vključevanje mladih osipnikov s 
strategijami za lajšanje nemotenega 
prehoda iz šolanja v zaposlitev, in povečajo 
zaposljivost mladih skupaj z odpravo 
praktičnih in logističnih ovir, s katerimi se 
srečujejo mladi s kompleksnejšimi 
potrebami;

Or. hu

Predlog spremembe 199
Ole Christensen

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj pripravijo 6. poziva države članice, naj pripravijo 
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nadaljnje specifične spodbujevalne 
strategije za mlade, ki niso zaposleni in se 
ne izobražujejo ali usposabljajo, ki bi 
morale povezovati učinkovite oblike 
intervencij za zmanjševanje osipa in 
ponovno vključevanje mladih osipnikov s 
strategijami za lajšanje nemotenega 
prehoda iz šolanja v zaposlitev, in povečajo 
zaposljivost mladih skupaj z odpravo 
praktičnih in logističnih ovir, s katerimi se 
srečujejo mladi s kompleksnejšimi 
potrebami;

nadaljnje specifične spodbujevalne 
strategije za mlade, ki niso zaposleni in se 
ne izobražujejo ali usposabljajo, ki bi 
morale povezovati učinkovite oblike 
intervencij za zmanjševanje osipa in 
ponovno vključevanje mladih osipnikov s 
strategijami za lajšanje nemotenega 
prehoda iz šolanja v zaposlitev, in povečajo
zaposljivost mladih skupaj z odpravo 
praktičnih in logističnih ovir, s katerimi se 
srečujejo mladi s kompleksnejšimi 
potrebami; poudarja dobre izkušnje iz 
držav, ki imajo sisteme poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, pri 
izboljševanju prehoda iz izobraževanja na 
delovno mesto; poudarja, da bi se morale 
po najboljših praksah zgledovati tiste 
države članice, ki še nimajo vzpostavljenih 
sistemov poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 200
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj pripravijo 
nadaljnje specifične spodbujevalne 
strategije za mlade, ki niso zaposleni in se 
ne izobražujejo ali usposabljajo, ki bi 
morale povezovati učinkovite oblike 
intervencij za zmanjševanje osipa in 
ponovno vključevanje mladih osipnikov s 
strategijami za lajšanje nemotenega
prehoda iz šolanja v zaposlitev, in povečajo 
zaposljivost mladih skupaj z odpravo 
praktičnih in logističnih ovir, s katerimi se 
srečujejo mladi s kompleksnejšimi 
potrebami;

6. poziva države članice, naj v sodelovanju 
zlasti z državnimi srednješolskimi in 
visokošolskimi ustanovami, ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, 
delodajalci, zavodi za zaposlovanje in 
socialnimi partnerji ter organizacijami 
civilne družbe pripravijo nadaljnje 
specifične spodbujevalne strategije za 
mlade, ki niso zaposleni in se ne
izobražujejo ali usposabljajo, ki bi morale 
povezovati učinkovite oblike intervencij za 
zmanjševanje osipa in ponovno 
vključevanje mladih osipnikov s 
strategijami za lajšanje nemotenega 
prehoda iz šolanja v zaposlitev, in povečajo 
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zaposljivost mladih skupaj z odpravo 
praktičnih in logističnih ovir, s katerimi se 
srečujejo mladi s kompleksnejšimi 
potrebami;

Or. fr

Predlog spremembe 201
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da je prehod iz šole v 
poklicno življenje odločilen trenutek v 
življenju mladih; zato poziva države 
članice, naj okrepijo ukrepe za 
usmerjanje in svetovanje, da bodo mladi 
dovolj zgodaj dobili potrebne informacije, 
da se bodo lahko odločili o svoji prihodnji 
poklicni poti na trgu dela; poudarja, da je 
treba take ukrepe za usmerjanje in 
svetovanje začeti izvajati že v višjih
razredih osnovne šole; poziva države 
članice, naj sprejmejo ukrepe za lajšanje 
prehoda iz izobraževanja na trg dela; 
nadalje poziva države članice, naj 
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 202
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj okrepijo 
prizadevanja za zmanjšanje zgodnjega 
opuščanja šolanja, da bi do leta 2012 
izpolnile cilje iz strategije EU 2020, tj. 
največ 10 % oseb, ki zgodaj opustijo 
šolanje; poziva države članice, naj 
izkoristijo širok nabor ukrepov za 
preprečevanje zgodnjega opuščanja 
šolanja in nepismenosti, na primer z 
znižanjem števila učencev v razredu, 
zagotavljanjem pomoči učencem, ki si ne 
morejo privoščiti dokončanja obveznega 
izobraževanja, večjim poudarkom na 
praktičnih vidikih v učnem načrtu, 
uvedbo mentorjev v vseh šolah in 
vzpostavitvijo takojšnjega spremljanja 
oseb, ki zgodaj opustijo šolanje; 
izpostavlja Finsko, ki je uspešno 
zmanjšala število oseb, ki zgodaj opustijo 
šolanje prek skupnega preučevanja 
možnosti iskanja nove usmeritve; poziva 
Komisijo, naj usklajuje projekt o 
najboljših praksah;

Or. en

Predlog spremembe 203
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 6 – točka a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a) ugotavlja, da je mogoče že najmlajše 
pri vzgoji in varstvu skozi igro usmeriti na 
uspešno izobraževalno pot, in poudarja, 
da je zlasti zato zelo pomembno 
pedagoško izobraževanje in strokovno 
izpopolnjevanje učiteljev;

Or. de
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Predlog spremembe 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. vztraja, da bi bilo vse brezposelne
ljudi, ki prejemajo podporo, treba 
spremljati, da bi lahko prepoznali 
specifične potrebe vsakega delavca po 
usposabljanju, znanjih in spretnostih ter, 
kjer je ustrezno, po poklicni 
prekvalifikaciji v času, ko se ocenjujejo 
ponudbe za delovna mesta, in potem, ko je 
delavec že sprejel zaposlitev, da bi 
ugotovili skladnost s predpisanimi pogoji 
in ocenili, kako dobro se je delavec 
prilagodil okoliščinam;

Or. pt

Predlog spremembe 205
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj glede na 
izjemne socialne okoliščine, ki jih je 
povzročila kriza, pripravijo strategijo za 
zagotavljanje spodbud ranljivim skupinam 
mladih učencev za dokončanje 
srednješolskega izobraževanja, vključno s 
finančnimi spodbudami;

Or. el
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Predlog spremembe 206
Emilie Turunen, Ole Christensen

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. spodbuja države članice, naj izkoristijo 
velik potencial uporabe javnih izdatkov za 
podporo zaposlovanju mladih, na primer z 
uvajanjem meril za zaposlovanje mladih, 
kot so kvote za mlade delavce ali 
zagotavljanje vajeništev; spodbuja 
Komisijo, naj objavi smernice o merilih za 
zaposlovanje mladih na področju javnega 
naročanja in državne pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 207
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. spodbuja države članice, naj 
spodbujajo uvajanje štipendij in pripravijo 
programe študentskih posojil pod 
ugodnimi pogoji, ki bodo lahko dostopni 
mladim, ki zaradi finančnih težav ne 
morejo nadaljevati visokošolskega študija; 
obenem poudarja pomen kakovostne 
javne mreže študentskih domov;

Or. el

Predlog spremembe 208
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. prepoznava prehod iz šolanja v 
zaposlitev kot ključni trenutek, ki za 
posameznika predstavlja veliko tveganje; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
izboljšajo varnost v času tega prehoda, 
predvsem v zvezi s socialno varnostjo, ter 
izboljšajo službe za svetovanje in podporo 
pred prehodom in po njem; poudarja, da 
so se taki ukrepi izkazali za zelo uspešne 
za nemoten prehod in boljše vključevanje 
na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 209
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 6 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6c. poziva države članice, naj izboljšajo 
zagotavljanje informacij in storitve 
usmerjanja na zelo zgodnji stopnji 
srednjega izobraževanja, da bi mladim 
pomagale sprejemati bolj ozaveščene 
odločitve o prihodnji izbiri izobraževanja 
ali o prehodu iz šolanja v zaposlitev;

Or. en

Predlog spremembe 210
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira vzpostavitev programa Erasmus 7. podpira vzpostavitev novega programa
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za vse in oblikovanje ločenega odseka za
mlade ter ločeno proračunsko dodelitev 
skupaj s povečano podporo tistim, ki so 
dejavni v mladinskem delu, vendar ne v 
institucionalizirani obliki; meni, da bo 
pridobivanje več in različnih znanj in 
spretnosti, tudi s študijem v tujini, 
spodbudilo sodelovanje mladih v družbi in 
izboljšalo njihove možnosti na trgu dela;

EU na področju izobraževanja in mladih, 
z ločenim odsekom za mlade ter
posledično ločeno proračunsko dodelitvijo, 
vključno s povečano podporo tistim, ki so 
dejavni v mladinskem delu, vendar ne
nujno v institucionalizirani obliki; meni, 
da bo pridobivanje več in različnih znanj in 
spretnosti, tudi s študijem, delom in 
pripravništvom v tujini, spodbudilo 
sodelovanje mladih v družbi in evropskem 
povezovanju ter izboljšalo njihove 
možnosti na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 211
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira vzpostavitev programa Erasmus 
za vse in oblikovanje ločenega odseka za 
mlade ter ločeno proračunsko dodelitev 
skupaj s povečano podporo tistim, ki so 
dejavni v mladinskem delu, vendar ne v 
institucionalizirani obliki; meni, da bo 
pridobivanje več in različnih znanj in 
spretnosti, tudi s študijem v tujini, 
spodbudilo sodelovanje mladih v družbi in 
izboljšalo njihove možnosti na trgu dela;

7. podpira vzpostavitev programa Erasmus 
za vse in oblikovanje ločenega odseka za 
mlade ter ločeno proračunsko dodelitev 
skupaj s povečano podporo tistim, ki so 
dejavni v mladinskem delu, vendar ne v 
institucionalizirani obliki; meni, da bo 
pridobivanje več in različnih znanj in 
spretnosti, tudi s študijem in delom v tujini, 
spodbudilo sodelovanje mladih v družbi in 
izboljšalo njihove možnosti na trgu dela, 
obenem pa okrepilo mobilnost evropskih 
delavcev v celoti;

Or. de

Predlog spremembe 212
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira vzpostavitev programa Erasmus 
za vse in oblikovanje ločenega odseka za 
mlade ter ločeno proračunsko dodelitev
skupaj s povečano podporo tistim, ki so 
dejavni v mladinskem delu, vendar ne v 
institucionalizirani obliki; meni, da bo 
pridobivanje več in različnih znanj in 
spretnosti, tudi s študijem v tujini, 
spodbudilo sodelovanje mladih v družbi in 
izboljšalo njihove možnosti na trgu dela;

7. podpira vzpostavitev programa Erasmus 
za vse in oblikovanje ločenega odseka za 
mlade ter ločeno proračunsko dodelitev 
skupaj s povečano podporo tistim, ki so 
dejavni v mladinskem delu tudi v 
neinstitucionalizirani obliki; meni, da bo 
pridobivanje več in različnih znanj in 
spretnosti, tudi s študijem v tujini, 
spodbudilo sodelovanje mladih v družbi in 
izboljšalo njihove možnosti na trgu dela;

Or. de

Predlog spremembe 213
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira vzpostavitev programa Erasmus 
za vse in oblikovanje ločenega odseka za 
mlade ter ločeno proračunsko dodelitev 
skupaj s povečano podporo tistim, ki so 
dejavni v mladinskem delu, vendar ne v 
institucionalizirani obliki; meni, da bo 
pridobivanje več in različnih znanj in 
spretnosti, tudi s študijem v tujini, 
spodbudilo sodelovanje mladih v družbi in 
izboljšalo njihove možnosti na trgu dela;

7. podpira vzpostavitev programa Erasmus 
za vse in oblikovanje ločenega odseka za 
mlade ter ločeno proračunsko dodelitev 
skupaj s povečano podporo tistim, ki so 
dejavni v mladinskem delu, vendar ne v 
institucionalizirani obliki; meni, da bo 
pridobivanje več in različnih znanj in 
spretnosti, tudi s študijem v tujini, 
spodbudilo aktivno sodelovanje mladih v 
družbi in izboljšalo njihove možnosti na 
trgu dela; meni, da lahko ob tem opažene 
rešitve, izkušnje in delovne metode 
pomagajo pri učinkovitejšem in 
uspešnejšem spodbujanju zaposlovanja;

Or. hu

Predlog spremembe 214
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira vzpostavitev programa Erasmus 
za vse in oblikovanje ločenega odseka za 
mlade ter ločeno proračunsko dodelitev 
skupaj s povečano podporo tistim, ki so 
dejavni v mladinskem delu, vendar ne v 
institucionalizirani obliki; meni, da bo 
pridobivanje več in različnih znanj in 
spretnosti, tudi s študijem v tujini, 
spodbudilo sodelovanje mladih v družbi in 
izboljšalo njihove možnosti na trgu dela;

7. podpira vzpostavitev programa Erasmus 
za vse in oblikovanje ločenega odseka za 
mlade ter ločeno proračunsko dodelitev 
skupaj s povečano podporo tistim, ki so 
dejavni v mladinskem delu, vendar ne v 
institucionalizirani obliki; meni, da bo 
pridobivanje več in različnih znanj in 
spretnosti, zlasti medpredmetnih 
spretnosti, kot so spretnosti na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij ter jezikov, vključno s študijem 
v tujini, spodbudilo sodelovanje mladih v 
družbi in izboljšalo njihove možnosti na 
trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 215
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira vzpostavitev programa Erasmus 
za vse in oblikovanje ločenega odseka za 
mlade ter ločeno proračunsko dodelitev 
skupaj s povečano podporo tistim, ki so 
dejavni v mladinskem delu, vendar ne v 
institucionalizirani obliki; meni, da bo 
pridobivanje več in različnih znanj in 
spretnosti, tudi s študijem v tujini, 
spodbudilo sodelovanje mladih v družbi in 
izboljšalo njihove možnosti na trgu dela;

7. podpira vzpostavitev programa Erasmus 
za vse in oblikovanje ločenega odseka za 
mlade ter ločeno proračunsko dodelitev 
skupaj s povečano podporo tistim, ki so 
dejavni v mladinskem delu, vendar ne v 
institucionalizirani obliki; meni, da bo 
pridobivanje več formalnih in
neformalnih znanj in spretnosti, tudi s 
študijem v tujini, spodbudilo sodelovanje 
mladih v družbi in izboljšalo njihove 
možnosti na trgu dela;

Or. fr
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Predlog spremembe 216
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7 a.  poudarja velik uspeh dualnega 
sistema izobraževanja, zlasti pri zajezitvi 
brezposelnosti mladih, in priporoča 
državam članicam, ki nimajo takega 
sistema, da ga uvedejo v okviru svojih 
ukrepov za spopadanje z brezposelnostjo 
mladih; v zvezi s tem poudarja, da je v 
take sisteme nujno potrebno zgodaj in 
celostno vključiti socialne partnerje;

Or. de

Predlog spremembe 217
Monika Panayotova

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. pozdravlja pobude Komisije za 
oblikovanje sheme EU za posojilna 
jamstva za redne podiplomske študente na 
ravni magisterija, ki študirajo v drugi 
evropski državi, kar bo dodatno olajšalo 
mobilnost mladih in spodbujalo 
konkurenčnost med evropskimi 
univerzami;

Or. en

Predlog spremembe 218
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda
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Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Evropsko komisijo, naj posebne 
ukrepe za boj proti brezposelnosti mladih 
vključi v vse svoje programe ob 
upoštevanju globalne in celovite vizije v 
skladu s simbolno pobudo „Mladi in 
mobilnost“ v strategiji Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 219
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da bi mladi morali imeti 
pravico do zaposlitvenih možnosti v svoji 
skupnosti in da si je treba prizadevati za 
obravnavo geografskih neenakosti v 
Evropi, kar zadeva priložnosti za mlade;

Or. en

Predlog spremembe 220
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poudarja ključno vlogo, ki bi jo 
Evropski socialni sklad moral imeti v boju 
proti brezposelnosti mladih, in poziva
države članice ter organe upravljanja v 
vseh operativnih programih, naj v te 
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programe vključijo ukrepe za 
uresničevanje tega cilja;

Or. en

Predlog spremembe 221
Paul Murphy

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj podprejo
samozaposlovanje med mladimi z 
ustvarjanjem možnosti in ugodnejših 
pogojev za odpiranje lastnih podjetij, na 
primer z zmanjševanjem birokracije in 
uvajanjem ugodnih davčnih politik;

8. poziva države članice, naj podprejo
mlade, ki izberejo samozaposlitev;

Or. en

Predlog spremembe 222
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj podprejo 
samozaposlovanje med mladimi z 
ustvarjanjem možnosti in ugodnejših 
pogojev za odpiranje lastnih podjetij, na 
primer z zmanjševanjem birokracije in
uvajanjem ugodnih davčnih politik;

8. poziva države članice, naj podprejo 
samozaposlovanje med mladimi z 
ustvarjanjem možnosti in ugodnejših 
pogojev za odpiranje lastnih podjetij, na 
primer z zmanjševanjem birokracije in
izboljšanjem dostopa do financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 223
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj podprejo 
samozaposlovanje med mladimi z 
ustvarjanjem možnosti in ugodnejših 
pogojev za odpiranje lastnih podjetij, na 
primer z zmanjševanjem birokracije in 
uvajanjem ugodnih davčnih politik;

8. poziva države članice, naj podprejo
mlade podjetnike in samozaposlovanje 
med mladimi s poenostavitvijo dostopa do 
finančnih sredstev, ki so na voljo za 
odpiranje lastnega podjetja, in z 
ustvarjanjem možnosti in ugodnejših 
pogojev, na primer z zmanjševanjem 
birokracije in uvajanjem ugodnih davčnih 
politik;

Or. en

Predlog spremembe 224
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj podprejo
samozaposlovanje med mladimi z 
ustvarjanjem možnosti in ugodnejših 
pogojev za odpiranje lastnih podjetij, na 
primer z zmanjševanjem birokracije in 
uvajanjem ugodnih davčnih politik;

8. priznava, da se mladi srečujejo s 
težavami pri dostopu do financiranja, s 
katerim bi ustanovili in razvili svoja 
lastna podjetja; poziva države članice, naj 
podprejo mlade pri njihovih poklicnih 
odločitvah tudi v smeri samozaposlovanja
z ustvarjanjem možnosti in ugodnejših 
pogojev za odpiranje lastnih podjetij; 
poudarja, da se je mentorstvo izkazalo kot 
orodje za podporo mladim podjetnikom in 
delavcem;

Or. en

Predlog spremembe 225
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Predlog resolucije
Odstavek 8



AM\937186SL.doc 119/173 PE510.867v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj podprejo 
samozaposlovanje med mladimi z 
ustvarjanjem možnosti in ugodnejših 
pogojev za odpiranje lastnih podjetij, na 
primer z zmanjševanjem birokracije in 
uvajanjem ugodnih davčnih politik;

8. poziva države članice, naj podprejo 
samozaposlovanje med mladimi z 
ustvarjanjem možnosti in ugodnejših 
pogojev za odpiranje lastnih podjetij, na 
primer z zmanjševanjem birokracije in 
uvajanjem ugodnih davčnih politik, 
vzpostavitvijo ugodnejšega okolja za 
zasebne naložbe in obravnavo 
nesorazmerno kaznovalnih zakonov o 
stečaju;

Or. en

Predlog spremembe 226
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj podprejo 
samozaposlovanje med mladimi z 
ustvarjanjem možnosti in ugodnejših 
pogojev za odpiranje lastnih podjetij, na 
primer z zmanjševanjem birokracije in 
uvajanjem ugodnih davčnih politik;

8. poziva države članice, naj podprejo 
samozaposlovanje med mladimi z 
ustvarjanjem možnosti in ugodnejših 
pogojev za odpiranje lastnih podjetij, na 
primer z zmanjševanjem birokracije in 
uvajanjem ugodnih davčnih politik, ali s 
spodbujanjem delodajalcev s programi 
„neplačane prve zaposlitve“, s katero bi 
mladi pridobili praktične izkušnje, kajti v 
mnogih primerih ta prvi korak, ki bi jim 
omogočil nadaljnje, ni na voljo, ob tem pa 
velja, da so mladi delavci bistveno 
mobilnejši od starejših ali od delavcev z 
družinami,

Or. hu

Predlog spremembe 227
Sari Essayah
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj podprejo 
samozaposlovanje med mladimi z 
ustvarjanjem možnosti in ugodnejših 
pogojev za odpiranje lastnih podjetij, na 
primer z zmanjševanjem birokracije in 
uvajanjem ugodnih davčnih politik;

8. poziva države članice, naj podprejo 
samozaposlovanje med mladimi z 
ustvarjanjem možnosti in ugodnejših 
pogojev za odpiranje lastnih podjetij, na 
primer z zmanjševanjem birokracije, 
povečevanjem podjetniškega 
usposabljanja, ustanavljanjem in
razvojem poslovnih inkubatorjev ter
uvajanjem ugodnih davčnih politik;

Or. fi

Predlog spremembe 228
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj podprejo 
samozaposlovanje med mladimi z 
ustvarjanjem možnosti in ugodnejših 
pogojev za odpiranje lastnih podjetij, na 
primer z zmanjševanjem birokracije in 
uvajanjem ugodnih davčnih politik;

8. poziva države članice, naj podprejo 
samozaposlovanje med mladimi z 
ustvarjanjem možnosti in ugodnejših 
pogojev za odpiranje lastnih podjetij, na 
primer z zmanjševanjem birokracije in 
uvajanjem ugodnih davčnih politik ter 
lajšanjem dostopa do finančnih posojil in 
učinkovitega svetovanja in mentorstva;

Or. en

Predlog spremembe 229
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj podprejo 
samozaposlovanje med mladimi z 
ustvarjanjem možnosti in ugodnejših 
pogojev za odpiranje lastnih podjetij, na 
primer z zmanjševanjem birokracije in 
uvajanjem ugodnih davčnih politik;

8. poziva države članice, naj podprejo 
samozaposlovanje med mladimi z 
ustvarjanjem možnosti in ugodnejših 
pogojev za odpiranje lastnih podjetij, na 
primer z zmanjševanjem birokracije in 
uvajanjem ugodnih davčnih politik; hkrati 
poudarja, da je samozaposlitev sicer lahko 
možna pot za mlade, ki jo je treba 
pozdraviti, vendar v zvezi z njo v praksi 
nastopijo številne težave, ki jih je treba 
nujno rešiti, na primer večja nevarnost 
stečajev novih podjetij, ki jih ustanovijo 
mladi, večja nevarnost za mlade 
samozaposlene, da so, kljub temu da so 
zaposleni, revni („working poor“)5, 
praksa številnih podjetij, da redna delovna 
mesta nadomeščajo s storitvami mladih 
samozaposlenih in tako s stroški plač 
bremenijo te mlade, ter vse večji problem 
navidezne samozaposlitve;
__________________
5 Eurofound (2010), „Working poor in 
Europe“ (Revni zaposleni v Evropi). Urad 
za publikacije Evropske unije, 
Luxembourg.

Or. de

Predlog spremembe 230
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Clemente Mastella, Barbara 
Matera, Licia Ronzulli, Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Marco Scurria

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva države članice, naj sporazumno 
z Evropsko komisijo določijo načrt 
davčnih spodbud, namenjenih 
zaposlovanju mladih in podpori 
podjetništvu mlajših od 35 let, s 
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spodbudami za podjetja, zlasti mala in 
srednja, za zaposlovanje mladih za 
nedoločen čas; v ta namen predlaga, da bi 
države članice, kot je predlagala Evropska 
komisija v svežnju za zaposlovanje, lahko 
uporabile instrument nadomestila plače in 
zmanjšanja davčne obremenitve, zlasti da 
bi pokrile stroške delodajalcev, ki jih 
predstavljajo prispevki za socialno varnost 
in zdravstveno varstvo;

Or. it

Predlog spremembe 231
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja, v okviru spodbujanja 
samozaposlovanja mladih, predlaganega 
naslednika evropskega mikrofinančnega 
instrumenta Progress, vključenega v 
Program za socialne spremembe in 
inovacije za obdobje 2014–2020, za boljše 
zadovoljevanje povpraševanja tudi med 
mladimi;

9. pozdravlja, v okviru spodbujanja 
samozaposlovanja mladih, predlaganega 
naslednika evropskega mikrofinančnega 
instrumenta Progress, vključenega v 
Program za socialne spremembe in 
inovacije za obdobje 2014–2020, in zavezo 
Evropske investicijske banke, da bo 
mladim olajšala dostop do finančne 
podpore, za boljše zadovoljevanje 
povpraševanja tudi med mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 232
Paul Murphy

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja, v okviru spodbujanja 
samozaposlovanja mladih, predlaganega 

9. je seznanjen s predlaganim 
naslednikom evropskega mikrofinančnega 
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naslednika evropskega mikrofinančnega 
instrumenta Progress, vključenega v 
Program za socialne spremembe in 
inovacije za obdobje 2014–2020, za boljše 
zadovoljevanje povpraševanja tudi med 
mladimi;

instrumenta Progress, vključenega v 
Program za socialne spremembe in 
inovacije za obdobje 2014–2020;

Or. en

Predlog spremembe 233
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja, v okviru spodbujanja 
samozaposlovanja mladih, predlaganega 
naslednika evropskega mikrofinančnega 
instrumenta Progress, vključenega v 
Program za socialne spremembe in 
inovacije za obdobje 2014–2020, za boljše 
zadovoljevanje povpraševanja tudi med 
mladimi;

9. pozdravlja, v okviru spodbujanja 
samozaposlovanja mladih, predlaganega 
naslednika evropskega mikrofinančnega 
instrumenta Progress, vključenega v 
Program za socialne spremembe in 
inovacije za obdobje 2014–2020, za boljše 
zadovoljevanje povpraševanja tudi med 
mladimi ter podporo ustanavljanju malih 
domačih ter podobnih podjetij s strani 
študentov;

Or. hu

Predlog spremembe 234
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja, v okviru spodbujanja 
samozaposlovanja mladih, predlaganega 
naslednika evropskega mikrofinančnega
instrumenta Progress, vključenega v 
Program za socialne spremembe in 
inovacije za obdobje 2014–2020, za boljše 

9. pozdravlja, v okviru spodbujanja 
samozaposlovanja mladih, predlaganega 
naslednika evropskega mikrofinančnega 
instrumenta Progress, vključenega v 
Program za socialne spremembe in 
inovacije za obdobje 2014–2020, za boljše 
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zadovoljevanje povpraševanja tudi med 
mladimi;

zadovoljevanje povpraševanja tudi med 
mladimi; poudarja, da tri osi programa za 
socialne spremembe in inovacije, 
Progress, Eures ter mikrofinanciranje in 
socialno podjetništvo, zagotavljajo ukrepe 
za spopadanje z brezposelnostjo mladih;

Or. de

Predlog spremembe 235
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. pozdravlja kratkoročne in 
srednjeročne naložbe, kakršna je pobuda 
za zaposlovanje mladih, vendar opozarja 
na pomanjkanje dolgoročnih strukturnih 
prizadevanj in reform, ki morajo 
izobraževalne sisteme v nekaterih državah 
članicah pripraviti na prihodnje izzive, da 
bi zagotovili zaposljivost;

Or. en

Predlog spremembe 236
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da je, čeprav internetno 
gospodarstvo ustvari 2,6 delovnega mesta 
za vsako izgubljeno delovno mesto „zunaj 
spleta“, za mlade pomembno, da svoja e-
znanja iz programiranja, oblikovanja ali 
socialnega trženja pretvorijo v delovno 
mesto ob pomoči razpoložljivega 
evropskega in nacionalnega financiranja;
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Or. en

Predlog spremembe 237
Nadja Hirsch

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. pozdravlja pobude za mobilnost 
mladih znotraj EU, kot npr. MobiPro;

Or. de

Predlog spremembe 238
Nadja Hirsch

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. pozdravlja kratkoročne in 
srednjeročne naložbe, kot je pobuda za 
zaposlovanje mladih, vendar opozarja, da 
so potrebna dolgoročna strukturna 
prizadevanja in reforma, s katero je treba 
izobraževalne sisteme nekaterih držav 
članic pripraviti na izzive prihodnosti, da 
bi zagotovili zaposljivost;

Or. de

Predlog spremembe 239
Monika Panayotova

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje, zaposlovanje in 
samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh;

10. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
državami članicami oblikuje in uvede 
ambiciozen celosten pristop politike, ki bo 
povezano obravnaval pobude za 
izobraževanje, usposabljanje, zaposlovanje 
in samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh. Uporaba celostnega 
pristopa med različnimi programi in viri 
nacionalnega financiranja in 
financiranja EU za doseganje učinka 
sinergije prispeva k uspešnemu izvajanju 
ukrepov za zaposlovanje mladih. Glede na 
naslednje programsko obdobje 2014–2020 
predlaga, naj Komisija pripravi celovito 
analizo programov EU in finančnih 
sredstev, vloženih v izobraževanje, 
usposabljanje in obravnavo brezposelnosti 
mladih v programskem obdobju 2007–
2013;

Or. en

Predlog spremembe 240
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje, zaposlovanje in
samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh;

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje, zaposlovanje, 
samozaposlovanje in delovno mobilnost za 
vse mlade na vseh različnih ravneh;

Or. de

Predlog spremembe 241
Paul Murphy
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje, zaposlovanje in 
samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh;

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje in zaposlovanje za vse mlade 
na vseh različnih ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 242
Alejandro Cercas

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje, zaposlovanje in 
samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh;

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, tako na evropski kot na 
nacionalni ravni, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje, zaposlovanje in 
samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh;

Or. es

Predlog spremembe 243
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 

10. poziva države članice k obsežnemu 
posvetovanju z univerzami in drugimi 
izobraževalnimi ustanovami, da bi svoje 
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usposabljanje, zaposlovanje in 
samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh;

zagotavljanje usposabljanja v čim večji 
meri prilagodile potrebam trga dela; 
poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje, zaposlovanje in 
samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh;

Or. pl

Predlog spremembe 244
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje, zaposlovanje in 
samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh;

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje in podjetništvo za vse mlade 
na vseh različnih ravneh;

Or. fr

Predlog spremembe 245
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje, zaposlovanje in 
samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh;

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje, kakovostno zaposlovanje in 
samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh;

Or. de
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Predlog spremembe 246
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje, zaposlovanje in 
samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh;

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje, zaposlovanje in 
samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh, pri čemer je treba jasno 
dati prednost izobraževanju, ki omogoča 
zaposljivost, ne da bi s tem zmanjšali 
celotno ponudbo izobraževanja;

Or. de

Predlog spremembe 247
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje, zaposlovanje in 
samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh;

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje, zaposlovanje in 
samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh, s posebnim poudarkom 
na pridobivanju boljših znanj in spretnosti 
v tujem jeziku ter na skupnih družbenih 
vrednotah, kot sta strpnost in sodelovanje, 
kar je že zdaj prednostna naloga v sistemu 
obveznega osnovnega izobraževanja;

Or. hu
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Predlog spremembe 248
Ole Christensen, Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje, zaposlovanje in 
samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh;

10. poziva k ambicioznemu celostnemu 
pristopu politike, ki bo povezano 
obravnaval pobude za izobraževanje, 
usposabljanje, zaposlovanje in 
samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh; poudarja, da je 
brezposelnost mladih povezana s splošnim 
pomanjkanjem gospodarske rasti v EU; 
zato poudarja nujno potrebo po dajanju 
prednosti zaposlovanju prijazni rasti, od 
katere bodo imeli korist tudi mladi, in po 
obravnavi strukturnih ovir za vstop 
mladih na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 249
Emilie Turunen, Ole Christensen

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Evropsko komisijo, naj 
pripravi predlog za program evropskih 
mladinskih enot (European Youth Corps), 
ki bi mladim do 30. leta po vsej Evropi 
omogočil možnost opravljanja 
prostovoljnega dela v drugi državi članici 
za obdobje do treh mesecev; ugotavlja, da 
je bistvo zamisli o evropskih mladinskih 
enotah dati mladim ljudem možnost, da 
uporabijo in nadgradijo svoje izobrazbene 
in socialne spretnosti, poglobiti znanje 
mladih o drugih državah članicah ter 
spodbujati prijateljstva in vključevanje po 
celotni EU; poudarja, da mora biti delo, ki 
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ga opravljajo člani mladinskih enot, 
prostovoljno in neplačano ter ne sme 
nadomestiti obstoječih delovnih mest v 
obiskani državi; meni, da bi bilo evropske 
mladinske enote treba zasnovati kot 
javno-zasebno partnerstvo s ciljem 
oblikovanja programa, v katerem bi lahko 
mladi dobili individualna nepovratna 
sredstva, ki bi pokrila potne stroške in 
stroške bivanja za največ tri mesece; 

Or. en

Predlog spremembe 250
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. meni, da morajo izobraževalne 
ustanove in/ali ustanove za usposabljanje 
poskrbeti za izvenšolsko delovno prakso, 
ki bi študentom zagotovila izkušnje na 
izbranem področju, da bi utrdili svoje 
znanje in ustvarili vezi z delovnim 
mestom;

Or. pt

Predlog spremembe 251
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. vztraja, da bi morale države članice 
ustrezno urediti delovno prakso, tako da 
bi jo vključile v okvir študentskega 
usposabljanja, in da bi neplačana delovna 
praksa morala biti prepovedana;
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Or. pt

Predlog spremembe 252
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo, 
podprte s finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti 
za pripravništvo in delovno prakso;
poudarja, da sta v zvezi s temi programi 
potrebna dejavno spodbujanje in 
ozaveščanje podjetnikov;

11. podpira Evropsko listino kakovosti za 
prakse in vajeništvo1 in poziva Komisijo 
in Svet, naj jo formalno potrdita; poziva 
Svet in države članice, naj kot prvi korak 
predstavijo priporočilo Sveta o Evropski 
listini kakovosti za prakse in vajeništvo; 
poudarja, da so delovne prakse del 
izobraževanja, da ne smejo nadomestiti 
dejanskih delovnih mest in morajo 
ustrezati nekaterim minimalnim 
standardom. Ti standardi morajo 
vsebovati vsaj okviren opis delovnega 
mesta ali kvalifikacij, ki jih pridobi 
kandidat, omejitev trajanja prakse, 
minimalno nadomestilo na osnovi 
standardov življenjskih stroškov v kraju 
opravljanja prakse, ki so v skladu z 
nacionalnimi tradicijami, zavarovanje na 
področju dela, socialno varstvo v skladu z 
lokalnimi standardi ter jasno povezavo z 
zadevnim izobraževalnim programom; 
poudarja, da sta v zvezi s temi standardi 
potrebna dejavno spodbujanje in 
ozaveščanje podjetnikov; poziva države 
članice, naj poleg tega zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo
in vajeništvo, podprte s finančno podporo 
in obveznim spremljanjem, ter skupno 
merilo kakovosti za pripravništvo, 
vajeništvo in delovno prakso;

__________________
1 http://qualityinternships.eu/

Or. en
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Predlog spremembe 253
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo, 
podprte s finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti 
za pripravništvo in delovno prakso;
poudarja, da sta v zvezi s temi programi 
potrebna dejavno spodbujanje in 
ozaveščanje podjetnikov;

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo
ob zagotavljanju, da bodo pripravništva
prilagojena potrebam mladih ter bodo 
vključevala dostojne plače, delavske 
pravice in delovne pogoje, ki ne ogrožajo 
plač in pogojev obstoječe delovne sile,
podprte s finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti 
za pripravništvo in delovno prakso;
poudarja, da sta v zvezi s temi programi 
potrebna dejavno spodbujanje in 
ozaveščanje;

Or. en

Predlog spremembe 254
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj zagotovijo
visokokakovostne okvire za pripravništvo,
podprte s finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti 
za pripravništvo in delovno prakso;
poudarja, da sta v zvezi s temi programi 
potrebna dejavno spodbujanje in 
ozaveščanje podjetnikov;

11. poziva države članice, naj zagotovijo
visokokakovosten evropski okvirni 
program za pripravništvo, podprt s 
finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, ter skupno zavezujoče
merilo kakovosti za pripravništvo in 
delovno prakso; poudarja, da sta v zvezi s 
temi programi potrebna dejavno 
spodbujanje in ozaveščanje podjetnikov;

Or. de
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Predlog spremembe 255
Ole Christensen, Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo, 
podprte s finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti 
za pripravništvo in delovno prakso;
poudarja, da sta v zvezi s temi programi 
potrebna dejavno spodbujanje in 
ozaveščanje podjetnikov;

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo, 
podprte s finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti 
za pripravništvo in delovno prakso, 
vključno z merili za ustrezno plačilo, 
delovne pogoje ter zdravje in varnost ne 
glede na trajanje pripravništva ali delovne 
prakse; poudarja, da sta v zvezi s temi 
programi potrebna dejavno spodbujanje in 
ozaveščanje podjetnikov;

Or. en

Predlog spremembe 256
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo, 
podprte s finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti 
za pripravništvo in delovno prakso;
poudarja, da sta v zvezi s temi programi 
potrebna dejavno spodbujanje in 
ozaveščanje podjetnikov;

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo, 
podprte s finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti 
za pripravništvo in delovno prakso, da se z 
jasnimi pravili odpravi zloraba 
pripravnikov kot poceni nadomestila za 
redno zaposlene delavce; poudarja, da sta 
v zvezi s temi programi potrebna dejavno 
spodbujanje in ozaveščanje podjetnikov;

Or. de
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Predlog spremembe 257
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo, 
podprte s finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti 
za pripravništvo in delovno prakso;
poudarja, da sta v zvezi s temi programi 
potrebna dejavno spodbujanje in 
ozaveščanje podjetnikov;

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo, 
podprte s finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti 
za pripravništvo in delovno prakso, pri 
čemer je treba zagotoviti, da se vsa 
pripravništva, daljša kot en mesec, plačajo 
v skladu z opravljenim delom; poudarja, da 
sta v zvezi s temi programi potrebna 
dejavno spodbujanje in ozaveščanje 
podjetnikov;

Or. de

Predlog spremembe 258
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo, 
podprte s finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti 
za pripravništvo in delovno prakso;
poudarja, da sta v zvezi s temi programi 
potrebna dejavno spodbujanje in 
ozaveščanje podjetnikov;

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo,
vključno z ukrepi za mobilnost v druge 
države Evropske unije in po vsem svetu,
podprte s finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti 
za pripravništvo in delovno prakso;
poudarja, da sta v zvezi s temi programi 
potrebna dejavno spodbujanje in 
ozaveščanje podjetnikov;

Or. en
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Predlog spremembe 259
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo,
podprte s finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti 
za pripravništvo in delovno prakso;
poudarja, da sta v zvezi s temi programi 
potrebna dejavno spodbujanje in 
ozaveščanje podjetnikov;

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo, 
podprte s finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, da bi preprečili primere, ko 
se s pripravniki nadomeščajo redno 
zaposleni, ter skupno merilo kakovosti za 
pripravništvo in delovno prakso; poudarja, 
da sta v zvezi s temi programi potrebna 
dejavno spodbujanje in ozaveščanje 
podjetnikov;

Or. en

Predlog spremembe 260
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo, 
podprte s finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti 
za pripravništvo in delovno prakso;
poudarja, da sta v zvezi s temi programi 
potrebna dejavno spodbujanje in 
ozaveščanje podjetnikov;

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo z 
jasno navedbo pravic in obveznosti 
pripravnikov, podprte s finančno podporo 
in obveznim spremljanjem, ter skupno 
merilo kakovosti za pripravništvo in 
delovno prakso; poudarja, da sta v zvezi s 
temi programi potrebna dejavno 
spodbujanje in ozaveščanje podjetnikov;
prav tako poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo pripravništva ustrezno 
plačana v skladu s kolektivnimi 
pogodbami in zakonodajo o minimalni 
plači;
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Predlog spremembe 261
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo, 
podprte s finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti
za pripravništvo in delovno prakso;
poudarja, da sta v zvezi s temi programi 
potrebna dejavno spodbujanje in 
ozaveščanje podjetnikov;

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo, 
podprte s finančno podporo in obveznim 
spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti 
za pripravništvo in delovno prakso;
poudarja, da sta v zvezi s temi programi 
potrebna dejavno spodbujanje in 
ozaveščanje podjetnikov; spodbuja 
sodelovanje med ustanovami za 
izobraževanje in usposabljanje držav 
članic ter med državnimi in zasebnimi 
podjetji in nevladnimi organizacijami, 
tesnejše partnerstvo med njimi, stalne 
stike in izmenjavo informacij o 
pripravništvih, ki so na voljo, ter o 
možnostih zaposlitve za nedoločen ali 
določen čas; zatorej poziva države članice, 
naj mlade delavce na vse mogoče načine 
obveščajo o priložnostih za pripravništva 
in zaposlitev v njihovi regiji;

Or. hu

Predlog spremembe 262
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo, 
podprte s finančno podporo in obveznim 

11. poziva države članice, naj zagotovijo 
visokokakovostne okvire za pripravništvo, 
podprte s finančno podporo in obveznim 
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spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti 
za pripravništvo in delovno prakso;
poudarja, da sta v zvezi s temi programi 
potrebna dejavno spodbujanje in 
ozaveščanje podjetnikov;

spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti 
za pripravništvo in delovno prakso;
poudarja, da sta v zvezi s temi programi 
potrebna dejavno spodbujanje in 
ozaveščanje podjetnikov; poudarja, da se 
mladih ne sme izkoriščati z neplačanimi 
pripravništvi in da morajo biti tovrstna 
delovna razmerja namenjena časovno 
omejenemu programu izobraževanja s 
svetovanjem, spremljanjem in učnimi 
cilji;

Or. de

Predlog spremembe 263
Nadja Hirsch

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva države članice, naj bodo zlasti 
pozorne na večjo brezposelnost mladih 
priseljencev ter naj prednostno 
obravnavajo vprašanje vključevanja na 
trg dela in splošnega upoštevanja 
vključevanja, saj je delo bistveni pogoj za 
uspešno vključevanje;

Or. de

Predlog spremembe 264
Minodora Cliveti

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. obžaluje dejstvo, da mladi pozno 
vstopajo na trg dela in da to vpliva na 
končni prispevek za polno pokojnino; zato 
meni, da je treba v dokončni izračun 
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pokojnin vključiti tudi čas pripravništva;

Or. en

Predlog spremembe 265
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja ključno vlogo pripravništva 
in vajeništva pri pridobivanju začetnih 
delovnih izkušenj, kajti to je eden od 
glavnih načinov, na katerega lahko 
posameznik pridobi dostop do trga dela in 
na njem napreduje;

Or. el

Predlog spremembe 266
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva države članice, naj razvijajo 
svoje sisteme poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja v skladu s potrebami in 
povpraševanjem na trgu dela ter 
spodbujajo trajen dialog med izvajalci 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
ter delodajalci, da bi zagotovili, da bodo 
mladi po končanem šolanju imeli znanja 
in spretnosti ter kompetence, prilagojene 
pričakovanjem delodajalcev;

Or. en
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Predlog spremembe 267
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva države članice, naj posvetijo 
posebno pozornost višjim stopnjam 
brezposelnosti mladih med priseljenci in 
prednostno obravnavajo vprašanje 
vključevanja na trg dela ter splošnega 
upoštevanja vključevanja, saj je delo ključ 
do uspešnega vključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 268
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva Evropsko komisijo, naj do 
konca leta 2013 pripravi jasen predlog 
okvira za kakovost pripravništev z 
natančnimi merili kakovosti, kot so 
navedena v predlogu Evropske komisije o 
drugi fazi posvetovanja s socialnimi 
partnerji o okviru za kakovost 
pripravništev (COM(2012)0728);

Or. en

Predlog spremembe 269
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. podpira krepitev in razširitev delovne 
prakse in vajeništva v izobraževalnem 
sistemu (srednja strokovna izobrazba, 
začetno poklicno usposabljanje in 
visokošolsko izobraževanje), ob tem pa je 
seveda treba vzpostaviti pravila in pogoje 
za zagotavljanje, da prakse in vajeništva 
ne bodo nadomeščali obstoječih delovnih 
mesta ali prihodnjih potreb po 
zaposlovanju; 

Or. el

Predlog spremembe 270
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bi morala koalicija za 
vajeništvo podpirati tudi evropske in
nacionalne kampanje za spreminjanje 
dojemanja poklicnega izobraževanja ter 
vzpostaviti reden forum za razprave o 
spremljanju evropske strategije vajeništva 
z vsemi ustreznimi evropskimi in
nacionalnimi zainteresiranimi stranmi;
poudarja, da bi bilo treba zagotoviti tudi 
spodbude za lažje financiranje čezmejnih 
dejavnosti usposabljanja, ki bi podjetjem in 
organizacijam socialnih partnerjev 
omogočile sodelovanje pri vzpostavljanju 
dualnih izobraževalnih sistemov;

12. poudarja, da bi morala koalicija za 
vajeništvo podpirati tudi evropske, 
nacionalne, regionalne in lokalne
kampanje za spreminjanje dojemanja 
poklicnega izobraževanja ter vzpostaviti 
reden forum za razprave o spremljanju 
evropske strategije vajeništva z vsemi 
ustreznimi evropskimi, nacionalnimi, 
regionalnimi in lokalnimi zainteresiranimi 
stranmi; poudarja, da bi bilo treba 
zagotoviti tudi spodbude za lažje 
financiranje čezmejnih dejavnosti 
usposabljanja, ki bi podjetjem in 
organizacijam socialnih partnerjev 
omogočile sodelovanje pri vzpostavljanju 
dualnih izobraževalnih sistemov;

Or. de
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Predlog spremembe 271
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bi morala koalicija za 
vajeništvo podpirati tudi evropske in
nacionalne kampanje za spreminjanje 
dojemanja poklicnega izobraževanja ter 
vzpostaviti reden forum za razprave o 
spremljanju evropske strategije vajeništva 
z vsemi ustreznimi evropskimi in
nacionalnimi zainteresiranimi stranmi;
poudarja, da bi bilo treba zagotoviti tudi 
spodbude za lažje financiranje čezmejnih 
dejavnosti usposabljanja, ki bi podjetjem in 
organizacijam socialnih partnerjev 
omogočile sodelovanje pri vzpostavljanju 
dualnih izobraževalnih sistemov;

12. poudarja, da bi morala koalicija za 
vajeništvo podpirati tudi evropske, 
nacionalne, regionalne in lokalne
kampanje za spreminjanje dojemanja 
poklicnega izobraževanja ter vzpostaviti 
reden forum za razprave o spremljanju 
evropske strategije vajeništva z vsemi 
ustreznimi evropskimi, nacionalnimi, 
regionalnimi in lokalnimi zainteresiranimi 
stranmi; poudarja, da bi bilo treba 
zagotoviti tudi spodbude za lažje 
financiranje čezmejnih dejavnosti 
usposabljanja, ki bi podjetjem in 
organizacijam socialnih partnerjev 
omogočile sodelovanje pri vzpostavljanju 
dualnih izobraževalnih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 272
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bi morala koalicija za 
vajeništvo podpirati tudi evropske in 
nacionalne kampanje za spreminjanje 
dojemanja poklicnega izobraževanja ter 
vzpostaviti reden forum za razprave o 
spremljanju evropske strategije vajeništva 
z vsemi ustreznimi evropskimi in 
nacionalnimi zainteresiranimi stranmi;
poudarja, da bi bilo treba zagotoviti tudi 
spodbude za lažje financiranje čezmejnih 

12. poziva evropske socialne partnerje, naj 
nadaljujejo ciljno naravnana pogajanja o 
koaliciji za vajeništvo; poudarja, da bi 
morala takšna koalicija za vajeništvo 
podpirati tudi kampanje za spreminjanje 
dojemanja poklicnega izobraževanja ter 
vzpostaviti reden forum za razprave o 
spremljanju evropske strategije vajeništva 
z vsemi ustreznimi zainteresiranimi 
stranmi; poudarja, da je treba izboljšati 
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dejavnosti usposabljanja, ki bi podjetjem in 
organizacijam socialnih partnerjev 
omogočile sodelovanje pri vzpostavljanju 
dualnih izobraževalnih sistemov;

dostop do financiranja čezmejnih 
dejavnosti usposabljanja in poziva socialne 
partnerje, naj še naprej aktivno sodelujejo
pri vzpostavljanju dualnih izobraževalnih 
sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 273
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bi morala koalicija za 
vajeništvo podpirati tudi evropske in 
nacionalne kampanje za spreminjanje 
dojemanja poklicnega izobraževanja ter 
vzpostaviti reden forum za razprave o 
spremljanju evropske strategije vajeništva 
z vsemi ustreznimi evropskimi in 
nacionalnimi zainteresiranimi stranmi;
poudarja, da bi bilo treba zagotoviti tudi 
spodbude za lažje financiranje čezmejnih 
dejavnosti usposabljanja, ki bi podjetjem in 
organizacijam socialnih partnerjev 
omogočile sodelovanje pri vzpostavljanju 
dualnih izobraževalnih sistemov;

12. poudarja, da bi morala koalicija za 
vajeništvo podpirati tudi evropske in 
nacionalne kampanje za spreminjanje 
dojemanja poklicnega izobraževanja, kar 
bi zagotovilo, da bodo študentje, ki 
sodelujejo v tovrstnem usposabljanju, 
glede dostopa do visokošolskega 
izobraževanja v enakem položaju kot 
drugi študentje, ter vzpostaviti reden 
forum za razprave o spremljanju evropske 
strategije vajeništva z vsemi ustreznimi 
evropskimi in nacionalnimi 
zainteresiranimi stranmi; poudarja, da bi 
bilo treba zagotoviti tudi spodbude za lažje 
financiranje čezmejnih dejavnosti 
usposabljanja, ki bi podjetjem in 
organizacijam socialnih partnerjev 
omogočile sodelovanje pri vzpostavljanju 
dualnih izobraževalnih sistemov;

Or. pt

Predlog spremembe 274
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bi morala koalicija za 
vajeništvo podpirati tudi evropske in 
nacionalne kampanje za spreminjanje 
dojemanja poklicnega izobraževanja ter 
vzpostaviti reden forum za razprave o 
spremljanju evropske strategije vajeništva 
z vsemi ustreznimi evropskimi in 
nacionalnimi zainteresiranimi stranmi;
poudarja, da bi bilo treba zagotoviti tudi 
spodbude za lažje financiranje čezmejnih 
dejavnosti usposabljanja, ki bi podjetjem in 
organizacijam socialnih partnerjev 
omogočile sodelovanje pri vzpostavljanju 
dualnih izobraževalnih sistemov;

12. poudarja, da bi morala koalicija za 
vajeništvo podpirati tudi evropske in 
nacionalne kampanje za spreminjanje 
dojemanja poklicnega izobraževanja ter 
vzpostaviti reden forum za razprave o 
spremljanju evropske strategije vajeništva 
z vsemi ustreznimi evropskimi in 
nacionalnimi zainteresiranimi stranmi;
poudarja, da bi bilo treba zagotoviti tudi 
spodbude za lajšanje čezmejnih dejavnosti 
usposabljanja, ki bi podjetjem in 
organizacijam socialnih partnerjev 
omogočile sodelovanje pri vzpostavljanju 
dualnih izobraževalnih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 275
Ole Christensen, Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bi morala koalicija za 
vajeništvo podpirati tudi evropske in 
nacionalne kampanje za spreminjanje 
dojemanja poklicnega izobraževanja ter 
vzpostaviti reden forum za razprave o 
spremljanju evropske strategije vajeništva 
z vsemi ustreznimi evropskimi in 
nacionalnimi zainteresiranimi stranmi;
poudarja, da bi bilo treba zagotoviti tudi 
spodbude za lažje financiranje čezmejnih 
dejavnosti usposabljanja, ki bi podjetjem in 
organizacijam socialnih partnerjev 
omogočile sodelovanje pri vzpostavljanju 
dualnih izobraževalnih sistemov;

12. poudarja, da bi morala koalicija za 
vajeništvo podpirati tudi evropske in 
nacionalne kampanje za spreminjanje 
dojemanja poklicnega izobraževanja ter 
vzpostaviti reden forum za razprave o 
spremljanju evropske strategije vajeništva 
z vsemi ustreznimi evropskimi in 
nacionalnimi zainteresiranimi stranmi;
poudarja, da bi bilo treba zagotoviti tudi 
spodbude za lažje financiranje čezmejnih 
dejavnosti usposabljanja, ki bi podjetjem in 
organizacijam socialnih partnerjev 
omogočile sodelovanje pri vzpostavljanju 
dualnih izobraževalnih sistemov; poziva 
Komisijo, naj pripravi zakonodajni 
predlog za koalicijo za vajeništvo in okvir 
za kakovost pripravništev, vključno z 
opredelitvijo visokokakovostnih 
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pripravništev z merili za ustrezno plačilo, 
delovne pogoje ter standarde zdravja in 
varnosti ne glede na trajanje 
pripravništva;

Or. en

Predlog spremembe 276
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bi morala koalicija za 
vajeništvo podpirati tudi evropske in 
nacionalne kampanje za spreminjanje 
dojemanja poklicnega izobraževanja ter 
vzpostaviti reden forum za razprave o 
spremljanju evropske strategije vajeništva 
z vsemi ustreznimi evropskimi in 
nacionalnimi zainteresiranimi stranmi;
poudarja, da bi bilo treba zagotoviti tudi 
spodbude za lažje financiranje čezmejnih 
dejavnosti usposabljanja, ki bi podjetjem in 
organizacijam socialnih partnerjev 
omogočile sodelovanje pri vzpostavljanju 
dualnih izobraževalnih sistemov;

12. poudarja, da bi morala koalicija za 
vajeništvo podpirati tudi evropske in 
nacionalne, regionalne ter lokalne
kampanje za spreminjanje dojemanja 
poklicnega izobraževanja ter vzpostaviti 
reden forum za razprave o spremljanju 
evropske strategije vajeništva z vsemi 
ustreznimi evropskimi in nacionalnimi 
zainteresiranimi stranmi; poudarja, da bi 
bilo treba zagotoviti tudi spodbude za lažje 
financiranje čezmejnih dejavnosti 
usposabljanja, ki bi podjetjem in 
organizacijam socialnih partnerjev 
omogočile sodelovanje pri vzpostavljanju 
dualnih izobraževalnih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 277
Roberta Angelilli, Antonio Cancian, Clemente Mastella, Barbara Matera, Licia 
Ronzulli, Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Marco Scurria, Paolo Bartolozzi

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva države članice, naj 
sporazumno z Evropsko komisijo določijo 
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ukrepe in olajšave za pogodbe o 
vajeništvu ter dodatke za zagon podjetij, ki 
jih ustanovijo mlajši od 35 let; države 
članice bi morale zlasti zagotoviti več 
boljših storitev za podpiranje 
ustanavljanja podjetij, kampanje za 
ozaveščanje o možnostih in priložnostih, 
povezanih s samozaposlitvijo, okrepljeno 
sodelovanje med zavodi za zaposlovanje 
ter podporo podjetjem, tudi z uporabo 
(mikro)financiranja;

Or. it

Predlog spremembe 278
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da pripravništev v 
nobenem primeru ne bi smeli uporabljati 
za nadomeščanje ljudi, ki so bili zaposleni 
po redni pogodbi, ali za razvrednotenje 
njihovih plač in delovnih pogojev; zato 
poudarja, da bi morali vsi, ki opravljajo 
pripravništvo, delovno prakso ali poklicno 
usposabljanje, imeti dostojno plačo in 
pogoje ter polne sindikalne pravice;

Or. en

Predlog spremembe 279
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva države članice, naj odstranijo 
obstoječe ovire za čezmejna vajeništva, 
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pripravništva in delovne prakse za lažje 
usklajevanje povpraševanja in ponudbe 
priložnosti za usposabljanje na delovnem 
mestu ter tako izboljšajo mobilnosti in 
zaposlitvene možnosti;

Or. en

Predlog spremembe 280
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja potrebo po krepitvi okvira 
socialnega partnerstva in družbene 
odgovornosti družb in podjetij, da bi v 
večji meri vključevala listine kakovosti za 
prakse in vajeništvo ter jamstva za mlade;

Or. en

Predlog spremembe 281
Paul Murphy

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. spodbuja države članice, naj
pospešujejo mobilnost mladih delavcev z 
nadaljnjimi prizadevanji za vzajemno 
priznavanje kvalifikacij ter znanj in 
spretnosti ter boljše usklajevanje 
nacionalnih sistemov socialne varnosti, 
predvsem v zvezi s pokojninskimi sistemi,
ter z nadaljnjimi znatnimi vlaganji v 
učenje jezikov;

13. spodbuja države članice, naj si še 
naprej prizadevajo za vzajemno 
priznavanje kvalifikacij ter znanj in 
spretnosti ter boljše usklajevanje 
nacionalnih sistemov socialne varnosti, 
predvsem v zvezi s pokojninskimi sistemi; 
vendar poudarja, da usklajevanje ne bi 
smelo razvrednotiti socialnih pravic in 
delovnih pogojev za delavce, temveč bi, 
nasprotno, moralo zvišati raven varstva in 
socialnih pravic na najvišje možne 
standarde v EU; države članice bi morale 
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znatno vlagati v učenje jezikov;

Or. en

Predlog spremembe 282
Alejandro Cercas

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. spodbuja države članice, naj
pospešujejo mobilnost mladih delavcev z 
nadaljnjimi prizadevanji za vzajemno 
priznavanje kvalifikacij ter znanj in 
spretnosti ter boljše usklajevanje 
nacionalnih sistemov socialne varnosti, 
predvsem v zvezi s pokojninskimi sistemi, 
ter z nadaljnjimi znatnimi vlaganji v učenje 
jezikov;

13. spodbuja EU in države članice, naj
izboljšajo vzajemno priznavanje 
kvalifikacij, znanj in spretnosti ter 
usklajevanje nacionalnih sistemov socialne 
varnosti, predvsem v zvezi s pokojninskimi 
sistemi, ter z nadaljnjimi znatnimi vlaganji 
v učenje jezikov;

Or. es

Predlog spremembe 283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. spodbuja države članice, naj
pospešujejo mobilnost mladih delavcev z 
nadaljnjimi prizadevanji za vzajemno 
priznavanje kvalifikacij ter znanj in 
spretnosti ter boljše usklajevanje 
nacionalnih sistemov socialne varnosti, 
predvsem v zvezi s pokojninskimi sistemi, 
ter z nadaljnjimi znatnimi vlaganji v učenje 
jezikov;

13. spodbuja države članice, naj podpirajo 
zaposlitvene možnosti za mlade najprej na 
svojem ozemlju in to dopolnijo s 
pospeševanjem mobilnosti mladih 
delavcev v druge države EU in preostali 
svet z ukrepi, ki bodo pomagali izboljšati 
njihovo usposabljanje in izkušnje, in z
nadaljnjimi prizadevanji za vzajemno 
priznavanje kvalifikacij ter znanj in 
spretnosti ter boljše usklajevanje 
nacionalnih sistemov socialne varnosti, 
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predvsem v zvezi s pokojninskimi sistemi, 
ter z nadaljnjimi znatnimi vlaganji v učenje 
jezikov;

Or. en

Predlog spremembe 284
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. spodbuja države članice, naj 
pospešujejo mobilnost mladih delavcev z 
nadaljnjimi prizadevanji za vzajemno 
priznavanje kvalifikacij ter znanj in 
spretnosti ter boljše usklajevanje 
nacionalnih sistemov socialne varnosti, 
predvsem v zvezi s pokojninskimi sistemi, 
ter z nadaljnjimi znatnimi vlaganji v učenje 
jezikov;

13. spodbuja države članice, naj 
pospešujejo mobilnost mladih delavcev z 
nadaljnjimi prizadevanji za vzajemno 
priznavanje kvalifikacij ter znanj in 
spretnosti ter boljše usklajevanje 
nacionalnih sistemov socialne varnosti, 
predvsem v zvezi s pokojninskimi sistemi, 
ter z nadaljnjimi znatnimi vlaganji v
zgodnje učenje in učenje jezikov;

Or. de

Predlog spremembe 285
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. spodbuja države članice, naj
pospešujejo mobilnost mladih delavcev z 
nadaljnjimi prizadevanji za vzajemno 
priznavanje kvalifikacij ter znanj in 
spretnosti ter boljše usklajevanje 
nacionalnih sistemov socialne varnosti, 
predvsem v zvezi s pokojninskimi sistemi, 
ter z nadaljnjimi znatnimi vlaganji v učenje 
jezikov;

13. spodbuja države članice, naj podpirajo
mobilnost mladih delavcev z nadaljnjimi 
prizadevanji za vzajemno priznavanje 
kvalifikacij ter znanj in spretnosti ter boljše 
usklajevanje nacionalnih sistemov socialne 
varnosti, predvsem v zvezi s pokojninskimi 
sistemi, ter z nadaljnjimi znatnimi vlaganji 
v učenje jezikov;
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Or. pt

Predlog spremembe 286
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. spodbuja države članice, naj 
pospešujejo mobilnost mladih delavcev z 
nadaljnjimi prizadevanji za vzajemno 
priznavanje kvalifikacij ter znanj in 
spretnosti ter boljše usklajevanje 
nacionalnih sistemov socialne varnosti, 
predvsem v zvezi s pokojninskimi sistemi, 
ter z nadaljnjimi znatnimi vlaganji v učenje 
jezikov;

13. spodbuja države članice, naj 
pospešujejo regionalno in čezmejno
mobilnost mladih delavcev z nadaljnjimi 
prizadevanji za vzajemno priznavanje 
kvalifikacij ter znanj in spretnosti ter boljše 
usklajevanje nacionalnih sistemov socialne 
varnosti, predvsem v zvezi s pokojninskimi 
sistemi, ter z nadaljnjimi znatnimi vlaganji 
v učenje jezikov;

Or. en

Predlog spremembe 287
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. spodbuja države članice, naj
pospešujejo mobilnost mladih delavcev z 
nadaljnjimi prizadevanji za vzajemno 
priznavanje kvalifikacij ter znanj in 
spretnosti ter boljše usklajevanje 
nacionalnih sistemov socialne varnosti,
predvsem v zvezi s pokojninskimi sistemi, 
ter z nadaljnjimi znatnimi vlaganji v učenje 
jezikov;

13. spodbuja države članice, naj zagotovijo
mobilnost mladih delavcev z nadaljnjimi 
prizadevanji za vzajemno priznavanje 
kvalifikacij ter znanj in spretnosti ter boljše 
usklajevanje nacionalnih sistemov socialne 
varnosti, zlasti glede prenosljivosti 
pokojninskih pravic in nadomestil za 
brezposelnost, ter z nadaljnjimi znatnimi 
vlaganji v učenje jezikov;

Or. en
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Predlog spremembe 288
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. spodbuja države članice, naj
pospešujejo mobilnost mladih delavcev z 
nadaljnjimi prizadevanji za vzajemno 
priznavanje kvalifikacij ter znanj in 
spretnosti ter boljše usklajevanje 
nacionalnih sistemov socialne varnosti,
predvsem v zvezi s pokojninskimi sistemi, 
ter z nadaljnjimi znatnimi vlaganji v 
učenje jezikov;

13. spodbuja države članice, naj podpirajo 
zaposlitvene možnosti za mlade najprej na 
svojem ozemlju in ustvarjajo priložnosti za
mobilnost kot izbiro za mlade delavce; 
pozdravlja mobilnost kot izbiro, vendar 
opozarja na morebitne negativne 
posledice, ki jih povzroča izseljevanje iz 
kriznih regij, kot so tratenje sposobnosti, 
beg ter izguba možganov; poudarja, da je 
poznavanje obstoječih pravic v okviru 
usklajevanja socialne varnosti in 
priznavanja kvalifikacij pomanjkljivo in 
poziva Komisijo, naj še naprej izboljšuje 
svetovalno mrežo EURES in projekte 
EURES;

Or. en

Predlog spremembe 289
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj zajamčijo politike z ukrepi za 
lažje vračanje mladih v njihove matične 
države, kar bo preprečilo „beg možganov“ 
in izgubo človeškega kapitala; 

Or. en
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Predlog spremembe 290
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj razvijajo politike in ukrepe za 
lažje vračanje mladih v njihove matične 
države, kar bo preprečilo „beg možganov“ 
in izgubo človeškega kapitala; 

Or. en

Predlog spremembe 291
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja potrebo po uvajanju reform v 
mrežo EURES s ciljem proaktivnega 
povezovanja iskalcev zaposlitve in ljudi, ki 
bi radi zamenjali službo, z obstoječimi 
prostimi delovnimi mesti ter po 
preoblikovanju javnih zavodov za 
zaposlovanje, kjer je to potrebno, da bi 
svoje dejavnosti in pristope laže usmerili v 
mlade; poudarja potrebo po ozaveščanju o 
mreži EURES za krepitev njene 
prepoznavnosti in razpoložljivosti kot 
sistema za poklicno svetovanje, ki 
študente podpira pri prizadevanjih, da bi
se bolje zavedali svojih hotenj in 
sposobnosti ter obstoječih priložnosti za 
zaposlitev;

14. obžaluje dejstvo, da se mreža EURES 
ni izkazala za učinkovito orodje za iskanje 
služb, in spodbuja prostovoljno mobilnost 
med mladimi; poudarja potrebo po 
uvajanju reform v mrežo EURES s ciljem 
proaktivnega povezovanja iskalcev 
zaposlitve in ljudi, ki bi radi zamenjali 
službo, z obstoječimi prostimi delovnimi 
mesti ter po preoblikovanju javnih zavodov 
za zaposlovanje, kjer je to potrebno, da bi 
svoje dejavnosti in pristope laže usmerili v 
mlade; poudarja, da bi mreža EURES 
morala postati resnična platforma za 
medsebojno povezovanje vseh javnih 
zavodov za zaposlovanje držav članic z 
najnovejšimi informacijami in skupnimi 
merili za ocenjevanje ponudb za delovna 
mesta in izbiro kandidatov; poudarja, da 
bi mreža EURES morala imeti sistem, ki 
bi omogočal lažje opravljanje razgovorov 
za delovna mesta;
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Or. es

Predlog spremembe 292
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja potrebo po uvajanju reform v 
mrežo EURES s ciljem proaktivnega 
povezovanja iskalcev zaposlitve in ljudi, ki 
bi radi zamenjali službo, z obstoječimi 
prostimi delovnimi mesti ter po
preoblikovanju javnih zavodov za 
zaposlovanje, kjer je to potrebno, da bi 
svoje dejavnosti in pristope laže usmerili v 
mlade; poudarja potrebo po ozaveščanju o 
mreži EURES za krepitev njene 
prepoznavnosti in razpoložljivosti kot 
sistema za poklicno svetovanje, ki študente 
podpira pri prizadevanjih, da bi se bolje 
zavedali svojih hotenj in sposobnosti ter 
obstoječih priložnosti za zaposlitev;

14. poziva države članice, naj nadaljujejo 
proces reform in razvoja učinkovitih 
javnih zavodov za zaposlovanje, da bi 
svoje dejavnosti in pristope laže usmerili v 
mlade, kar je temeljni element katere koli 
strategije jamstva za mlade;  poudarja tudi
potrebo po uvajanju reform v mrežo 
EURES s ciljem proaktivnega povezovanja 
iskalcev zaposlitve in ljudi, ki bi radi 
zamenjali službo, z obstoječimi prostimi 
delovnimi mesti ter po ozaveščanju o mreži 
EURES za krepitev njene prepoznavnosti 
in razpoložljivosti kot sistema za poklicno 
svetovanje, ki študente podpira pri 
prizadevanjih, da bi se bolje zavedali 
svojih hotenj in sposobnosti ter obstoječih
priložnosti za zaposlitev;

Or. en

Predlog spremembe 293
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja potrebo po uvajanju reform v 
mrežo EURES s ciljem proaktivnega 
povezovanja iskalcev zaposlitve in ljudi, ki 
bi radi zamenjali službo, z obstoječimi 

14. poudarja dobre izkušnje z mrežo 
EURES, zlasti glede nasvetov o pravicah v
okviru prostega pretoka delavcev; poziva 
Komisijo, naj razširi svetovalno mrežo 
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prostimi delovnimi mesti ter po 
preoblikovanju javnih zavodov za 
zaposlovanje, kjer je to potrebno, da bi 
svoje dejavnosti in pristope laže usmerili v 
mlade; poudarja potrebo po ozaveščanju o 
mreži EURES za krepitev njene 
prepoznavnosti in razpoložljivosti kot 
sistema za poklicno svetovanje, ki študente 
podpira pri prizadevanjih, da bi se bolje 
zavedali svojih hotenj in sposobnosti ter 
obstoječih priložnosti za zaposlitev;

EURES in se osredotoči na svetovanje 
državljanom o njihovih pravicah na 
evropskem trgu dela; opozarja na 
možnost, da bi mreža EURES lahko 
proaktivno povezovala iskalce zaposlitve 
in ljudi, ki bi radi zamenjali službo, z 
obstoječimi prostimi delovnimi mesti;
poudarja potrebo po ozaveščanju o mreži 
EURES za krepitev njene prepoznavnosti 
in razpoložljivosti kot sistema za 
svetovanje državljanom, ki bi mlade lahko 
dosegel tudi prek pobude „Tvoja prva
zaposlitev EURES“;

Or. en

Predlog spremembe 294
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja potrebo po uvajanju reform v 
mrežo EURES s ciljem proaktivnega 
povezovanja iskalcev zaposlitve in ljudi, ki 
bi radi zamenjali službo, z obstoječimi 
prostimi delovnimi mesti ter po 
preoblikovanju javnih zavodov za 
zaposlovanje, kjer je to potrebno, da bi 
svoje dejavnosti in pristope laže usmerili v 
mlade; poudarja potrebo po ozaveščanju o 
mreži EURES za krepitev njene 
prepoznavnosti in razpoložljivosti kot 
sistema za poklicno svetovanje, ki študente 
podpira pri prizadevanjih, da bi se bolje 
zavedali svojih hotenj in sposobnosti ter 
obstoječih priložnosti za zaposlitev;

14. poudarja potrebo po uvajanju reform v 
mrežo EURES s ciljem proaktivnega 
povezovanja iskalcev zaposlitve in ljudi, ki 
bi radi zamenjali službo, z obstoječimi 
prostimi delovnimi mesti ter po 
preoblikovanju javnih zavodov za 
zaposlovanje, kjer je to potrebno, da bi 
svoje dejavnosti in pristope laže usmerili v 
mlade; poudarja potrebo po ozaveščanju o 
mreži EURES za krepitev njene 
prepoznavnosti in razpoložljivosti kot 
sistema za poklicno svetovanje, ki študente 
podpira pri prizadevanjih, da bi se bolje 
zavedali svojih hotenj in sposobnosti ter 
obstoječih priložnosti za zaposlitev. poleg 
tega poziva k večjemu usklajevanju med 
mrežo EURES in drugimi portali ter 
storitvami za državljane in podjetja (tj. 
informacijskimi točkami Europe Direct 
ali evropsko podjetniško mrežo European 
Enterprise Network za MSP) za večjo 
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uspešnost in učinkovitost zagotovljenih 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 295
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja potrebo po uvajanju reform v 
mrežo EURES s ciljem proaktivnega 
povezovanja iskalcev zaposlitve in ljudi, ki 
bi radi zamenjali službo, z obstoječimi 
prostimi delovnimi mesti ter po 
preoblikovanju javnih zavodov za 
zaposlovanje, kjer je to potrebno, da bi 
svoje dejavnosti in pristope laže usmerili v 
mlade; poudarja potrebo po ozaveščanju o 
mreži EURES za krepitev njene 
prepoznavnosti in razpoložljivosti kot 
sistema za poklicno svetovanje, ki študente 
podpira pri prizadevanjih, da bi se bolje 
zavedali svojih hotenj in sposobnosti ter 
obstoječih priložnosti za zaposlitev;

14. poudarja potrebo po uvajanju reform v 
mrežo EURES s ciljem proaktivnega 
povezovanja iskalcev zaposlitve in ljudi, ki 
bi radi zamenjali službo, z obstoječimi 
prostimi delovnimi mesti, s posebnim 
poudarkom na obravnavi geografske 
neusklajenosti med ponudbo delovnih 
mest in povpraševanjem po njih, ter po 
preoblikovanju javnih zavodov za 
zaposlovanje, kjer je to potrebno, da bi 
svoje dejavnosti in pristope laže usmerili v 
mlade; poudarja potrebo po ozaveščanju o 
mreži EURES za krepitev njene 
prepoznavnosti in razpoložljivosti kot 
sistema za poklicno svetovanje, ki študente 
podpira pri prizadevanjih, da bi se bolje 
zavedali svojih hotenj in sposobnosti ter 
obstoječih priložnosti za zaposlitev;

Or. en

Predlog spremembe 296
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja potrebo po uvajanju reform v 
mrežo EURES s ciljem proaktivnega 

14. poudarja potrebo po uvajanju reform v 
mrežo EURES s ciljem proaktivnega 
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povezovanja iskalcev zaposlitve in ljudi, ki 
bi radi zamenjali službo, z obstoječimi 
prostimi delovnimi mesti ter po 
preoblikovanju javnih zavodov za 
zaposlovanje, kjer je to potrebno, da bi 
svoje dejavnosti in pristope laže usmerili v 
mlade; poudarja potrebo po ozaveščanju o 
mreži EURES za krepitev njene 
prepoznavnosti in razpoložljivosti kot 
sistema za poklicno svetovanje, ki študente 
podpira pri prizadevanjih, da bi se bolje 
zavedali svojih hotenj in sposobnosti ter 
obstoječih priložnosti za zaposlitev;

povezovanja iskalcev zaposlitve in ljudi, ki 
bi radi zamenjali službo, z obstoječimi 
prostimi delovnimi mesti ter po 
preoblikovanju javnih zavodov za 
zaposlovanje, kjer je to potrebno, da bi 
svoje dejavnosti in pristope laže usmerili v 
mlade; poudarja potrebo po ozaveščanju o 
mreži EURES za krepitev njene 
prepoznavnosti in razpoložljivosti kot 
sistema za poklicno svetovanje, ki študente 
podpira pri prizadevanjih, da bi se bolje 
zavedali svojih hotenj in sposobnosti ter 
obstoječih priložnosti za zaposlitev; poleg 
tega poudarja potrebo po večjem 
usklajevanju med mrežo EURES in 
drugimi portali ter storitvami za 
državljane in podjetja (tj. informacijskimi 
točkami Europe Direct ali evropsko 
podjetniško mrežo European Enterprise 
Network za MSP) za večjo uspešnost in 
učinkovitost zagotovljenih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 297
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja potrebo po uvajanju reform v 
mrežo EURES s ciljem proaktivnega 
povezovanja iskalcev zaposlitve in ljudi, ki 
bi radi zamenjali službo, z obstoječimi 
prostimi delovnimi mesti ter po 
preoblikovanju javnih zavodov za 
zaposlovanje, kjer je to potrebno, da bi 
svoje dejavnosti in pristope laže usmerili v 
mlade; poudarja potrebo po ozaveščanju o 
mreži EURES za krepitev njene 
prepoznavnosti in razpoložljivosti kot 
sistema za poklicno svetovanje, ki študente 
podpira pri prizadevanjih, da bi se bolje 
zavedali svojih hotenj in sposobnosti ter 

14. poudarja potrebo po uvajanju reform v 
mrežo EURES s ciljem proaktivnega 
povezovanja iskalcev zaposlitve in ljudi, ki 
bi radi zamenjali službo, z obstoječimi 
prostimi delovnimi mesti ter po 
preoblikovanju javnih zavodov za 
zaposlovanje, kjer je to potrebno, da bi 
svoje dejavnosti in pristope laže usmerili v 
mlade; poudarja potrebo po ozaveščanju o 
mreži EURES za krepitev njene 
prepoznavnosti in razpoložljivosti kot 
sistema za poklicno svetovanje, ki študente 
podpira pri prizadevanjih, da bi se bolje 
zavedali svojih hotenj in sposobnosti ter 
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obstoječih priložnosti za zaposlitev; obstoječih priložnosti za zaposlitev;
poudarja, da se lahko v okviru programov 
mobilnosti EURES posredujejo samo
kakovostna in trajna delovna mesta;

Or. de

Predlog spremembe 298
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. glede na to, da ni natančnih 
podatkov o migracijskih tokovih mladih, 
poziva države članice, naj ustvarijo 
mehanizme za raziskovanje, spremljanje 
in vrednotenje takšne mobilnosti, ki jih bo 
mogoče prenesti v EURES za lažjo 
obravnavo tega pojava;

Or. en

Predlog spremembe 299
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. poudarja tudi pomen povečevanja 
dovzetnosti mladih za svetovanje, 
ponujeno v okviru javnih zavodov za 
zaposlovanje, krepitve partnerstev s 
šolami in univerzami ter prizadevanj za 
boljše povezovanje z mrežo EURES;
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Or. en

Predlog spremembe 300
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj ustrezno 
priznajo in potrdijo neformalno izobrazbo 
in pridobljena znanja in spretnosti kot 
način vrednotenja kompetenc, potrebnih na 
trgu dela;

15. poziva Komisijo, naj razvije enoten 
okvir, v skladu s katerim lahko države 
članice ustrezno priznajo in potrdijo 
neformalno izobrazbo in pridobljena 
znanja in spretnosti kot način vrednotenja 
kompetenc, potrebnih na trgu dela;

Or. bg

Predlog spremembe 301
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj ustrezno 
priznajo in potrdijo neformalno izobrazbo
in pridobljena znanja in spretnosti kot 
način vrednotenja kompetenc, potrebnih na 
trgu dela;

15. poziva države članice, naj ustrezno 
priznajo in potrdijo priložnostno in
neformalno učenje in izobrazbo ter 
pridobljene kompetence, skupaj z drugimi 
izkušnjami, pridobljenimi v poklicnem 
izobraževanju, ali bolj strokovnimi ali 
socialnimi izkušnjami, kot način 
vrednotenja kompetenc, da bodo mladi 
lahko še dodatno izkazali svojo izobrazbo 
in kompetence, ki so potrebne pri iskanju 
zaposlitve na trgu dela;

Or. en
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Predlog spremembe 302
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj ustrezno 
priznajo in potrdijo neformalno izobrazbo 
in pridobljena znanja in spretnosti kot 
način vrednotenja kompetenc, potrebnih na 
trgu dela;

15. poziva države članice, naj ustrezno 
priznajo in potrdijo neformalno izobrazbo 
in usposabljanje ter pridobljena znanja in 
spretnosti kot način vrednotenja 
kompetenc, potrebnih na trgu dela;

Or. de

Predlog spremembe 303
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba obravnavati 
problem „izgube možganov“, ker 
visokokvalificirani in usposobljeni mladi, 
ki delajo globoko pod svojimi zmožnostmi, 
ne uporabljajo svojih dejanskih znanj in 
spretnosti ter kvalifikacij, hkrati pa to 
nanje negativno vpliva v socialnem in 
psihološkem smislu;

16. poudarja, da je treba obravnavati 
problem „bega možganov“, ker 
visokokvalificirani in usposobljeni mladi
svoje strokovno znanje uporabljajo zunaj 
držav članic EU, kar predstavlja občutno 
izgubo ne le za države članice, ki so vložile 
znatne vsote v usposabljanje človeških 
virov (prek izobraževanja in 
usposabljanja), temveč tudi za EU kot 
celoto; zatorej meni, da bi si morale 
države članice in EU prizadevati za 
učinkovitejše zaposlovanje mladih in 
zagotoviti, da bodo njihove plače ustrezale 
njihovemu strokovnemu znanju, zato da ti 
mladi ne bodo povečevali konkurenčnosti 
drugih območij in držav;

Or. hu
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Predlog spremembe 304
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba obravnavati 
problem „izgube možganov“, ker 
visokokvalificirani in usposobljeni mladi, 
ki delajo globoko pod svojimi zmožnostmi, 
ne uporabljajo svojih dejanskih znanj in 
spretnosti ter kvalifikacij, hkrati pa to nanje 
negativno vpliva v socialnem in 
psihološkem smislu;

16. poudarja, da je treba obravnavati 
problem „izgube možganov“, ker 
visokokvalificirani in usposobljeni mladi, 
ki delajo globoko pod svojimi zmožnostmi, 
ne uporabljajo svojih dejanskih znanj in 
spretnosti ter kvalifikacij, hkrati pa to nanje 
negativno vpliva v socialnem, 
gospodarskem in psihološkem smislu;

Or. de

Predlog spremembe 305
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da je treba obravnavati 
problem izgube potenciala, tako 
imenovani „beg možganov“, ker ta pojav, 
ki ga pretežno povzroča odseljevanje, zelo 
negativno vpliva na gospodarski, družbeni 
in demografski razvoj prizadetih regij; 
zato poziva Svet in Komisijo, naj 
zagotovita več sredstev za dolgoročne 
naložbe in za razvoj podeželja, tudi zato, 
da bi mladim omogočili, da najdejo delo v 
regijah, iz katerih prihajajo;

Or. de

Predlog spremembe 306
Jutta Steinruck



AM\937186SL.doc 161/173 PE510.867v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Komisijo in države članice, 
naj opredelijo in preprečijo negativne 
učinke geografske mobilnosti na 
posamezne države članice ali specifične 
sektorje;  poudarja, da morajo programi 
za spodbujanje mobilnosti vključevati 
ukrepe, ki mladim olajšajo vrnitev na trg 
dela v matični državi, da se prepreči 
negativen pojav „bega možganov“ in s 
tem množično odseljevanje kvalificirane 
delovne sile;

Or. de

Predlog spremembe 307
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. opozarja na posebno negativne 
učinke „bega možganov“ v srednjeročnem 
do dolgoročnem obdobju, zlasti na 
pomanjkanje strokovnega znanja in 
inovativnosti, ki sta potrebna za 
proizvodne in podjetniške dejavnosti;

Or. el

Predlog spremembe 308
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva države članice, naj sprejmejo 
vse potrebne ukrepe, razen morebitne 
okrepljene mobilnosti, za preprečevanje 
pojava bega možganov s trajnostnimi 
ukrepi, ki zagotavljajo, da bo dober delež 
visoko usposobljene delovne sile ostal v 
posameznih državah;

Or. en

Predlog spremembe 309
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje, 
ki bi se začelo že v srednji šoli, s ciljem 
pomagati mladim sprejemati ozaveščene 
odločitve o visokošolskem izobraževanju,
ob tem pa uvedejo mehanizme za 
spremljanje ponujenih priložnosti in 
ocenjevanje stopnje uspešnosti poznejšega 
prehoda teh mladih v delo;

17. poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje, 
ki bi se začelo že v srednji šoli, s ciljem 
pomagati mladim sprejemati ozaveščene 
odločitve o visokošolskem izobraževanju; 
poudarja, da mora svetovanje temeljiti 
izključno na zanimanjih, potrebah in 
hotenjih mladih, ne pa na potrebah 
zasebnega sektorja; poziva države članice, 
naj uvedejo mehanizme za spremljanje 
stopnje uspešnosti poznejšega prehoda 
mladih v delo;

Or. en

Predlog spremembe 310
Ole Christensen

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje, 
ki bi se začelo že v srednji šoli, s ciljem 
pomagati mladim sprejemati ozaveščene 
odločitve o visokošolskem izobraževanju, 
ob tem pa uvedejo mehanizme za 
spremljanje ponujenih priložnosti in 
ocenjevanje stopnje uspešnosti poznejšega 
prehoda teh mladih v delo;

17. ugotavlja, da je prehod iz 
izobraževanja na delovno mesto še 
posebno pomemben trenutek za mlade; 
zato poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje, 
ki bi se začelo že v srednji šoli, s ciljem 
pomagati mladim sprejemati ozaveščene 
odločitve o visokošolskem izobraževanju, 
ob tem pa uvedejo mehanizme za 
spremljanje ponujenih priložnosti in 
ocenjevanje stopnje uspešnosti poznejšega 
prehoda teh mladih v delo;

Or. en

Predlog spremembe 311
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje, 
ki bi se začelo že v srednji šoli, s ciljem 
pomagati mladim sprejemati ozaveščene 
odločitve o visokošolskem izobraževanju, 
ob tem pa uvedejo mehanizme za 
spremljanje ponujenih priložnosti in 
ocenjevanje stopnje uspešnosti poznejšega 
prehoda teh mladih v delo;

17. poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje, 
ki bi se začelo že v srednji šoli, s ciljem 
pomagati mladim sprejemati ozaveščene 
odločitve o visokošolskem izobraževanju
tako znotraj Unije kot izven nje, ob tem pa 
uvedejo mehanizme za spremljanje 
ponujenih priložnosti in ocenjevanje
stopnje uspešnosti poznejšega prehoda teh 
mladih v delo;

Or. de

Predlog spremembe 312
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje, 
ki bi se začelo že v srednji šoli, s ciljem 
pomagati mladim sprejemati ozaveščene 
odločitve o visokošolskem izobraževanju, 
ob tem pa uvedejo mehanizme za 
spremljanje ponujenih priložnosti in 
ocenjevanje stopnje uspešnosti poznejšega 
prehoda teh mladih v delo;

17. poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje, 
ki bi se začelo že v višjih razredih osnovne 
šole, s ciljem pomagati mladim sprejemati 
ozaveščene odločitve o visokošolskem 
izobraževanju ali poklicnem 
usposabljanju, ob tem pa uvedejo 
mehanizme za spremljanje ponujenih 
priložnosti in ocenjevanje stopnje 
uspešnosti poznejšega prehoda teh mladih 
v delo;

Or. de

Predlog spremembe 313
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje, 
ki bi se začelo že v srednji šoli, s ciljem 
pomagati mladim sprejemati ozaveščene 
odločitve o visokošolskem izobraževanju, 
ob tem pa uvedejo mehanizme za 
spremljanje ponujenih priložnosti in 
ocenjevanje stopnje uspešnosti poznejšega 
prehoda teh mladih v delo;

17. poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje, 
ki bi se začelo že v srednji ali po možnosti 
celo v osnovni šoli, s ciljem pomagati 
mladim sprejemati ozaveščene odločitve o 
visokošolskem izobraževanju, ob tem pa 
uvedejo mehanizme za spremljanje 
ponujenih priložnosti in ocenjevanje 
stopnje uspešnosti poznejšega prehoda teh 
mladih v delo;

Or. hu

Predlog spremembe 314
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje, 
ki bi se začelo že v srednji šoli, s ciljem 
pomagati mladim sprejemati ozaveščene 
odločitve o visokošolskem izobraževanju, 
ob tem pa uvedejo mehanizme za 
spremljanje ponujenih priložnosti in 
ocenjevanje stopnje uspešnosti poznejšega 
prehoda teh mladih v delo;

17. poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje
ter prilagojeno posredovanje delovnih 
mest, ki bi se začelo že v srednji šoli, s 
ciljem pomagati mladim sprejemati 
ozaveščene odločitve o visokošolskem 
izobraževanju, ob tem pa uvedejo 
mehanizme za spremljanje ponujenih 
priložnosti in ocenjevanje stopnje 
uspešnosti poznejšega prehoda teh mladih 
v delo;

Or. de

Predlog spremembe 315
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje, 
ki bi se začelo že v srednji šoli, s ciljem 
pomagati mladim sprejemati ozaveščene 
odločitve o visokošolskem izobraževanju, 
ob tem pa uvedejo mehanizme za 
spremljanje ponujenih priložnosti in 
ocenjevanje stopnje uspešnosti poznejšega 
prehoda teh mladih v delo;

17. poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje, 
ki bi se začelo že v srednji šoli oz. bi ga ta 
šola nudila, s ciljem pomagati mladim 
sprejemati ozaveščene odločitve o
visokošolskem izobraževanju, ob tem pa 
uvedejo mehanizme za spremljanje 
ponujenih priložnosti in ocenjevanje 
stopnje uspešnosti poznejšega prehoda teh 
mladih v delo;

Or. de

Predlog spremembe 316
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje,
ki bi se začelo že v srednji šoli, s ciljem 
pomagati mladim sprejemati ozaveščene 
odločitve o visokošolskem izobraževanju, 
ob tem pa uvedejo mehanizme za 
spremljanje ponujenih priložnosti in 
ocenjevanje stopnje uspešnosti poznejšega 
prehoda teh mladih v delo;

17. poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje, 
ki bi se začelo že v osnovni in nadaljevalo 
v srednji šoli, s ciljem pomagati mladim 
sprejemati ozaveščene odločitve o 
visokošolskem izobraževanju, ob tem pa 
uvedejo mehanizme za spremljanje 
ponujenih priložnosti in ocenjevanje 
stopnje uspešnosti poznejšega prehoda teh 
mladih v delo;

Or. pl

Predlog spremembe 317
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje, 
ki bi se začelo že v srednji šoli, s ciljem 
pomagati mladim sprejemati ozaveščene 
odločitve o visokošolskem izobraževanju, 
ob tem pa uvedejo mehanizme za 
spremljanje ponujenih priložnosti in 
ocenjevanje stopnje uspešnosti poznejšega 
prehoda teh mladih v delo;

17. poziva države članice, naj razvijajo 
osebno poklicno svetovanje in usmerjanje, 
ki bi se začelo že v srednji šoli, s ciljem 
pomagati mladim sprejemati ozaveščene 
odločitve o nadaljnjem izobraževanju, ob 
tem pa uvedejo mehanizme za spremljanje 
ponujenih priložnosti in ocenjevanje 
stopnje uspešnosti poznejšega prehoda teh 
mladih v delo;

Or. en

Predlog spremembe 318
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)



AM\937186SL.doc 167/173 PE510.867v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja, da je treba razviti sistem, ki 
vsako podjetje določene velikosti spodbuja 
k temu, da nudi vajeniška mesta v okviru 
dualnega sistema izobraževanja, razen v 
primeru, da ima velike finančne težave. 
Poleg tega mora to podjetje vajenca po 
zaključku izobraževanja zaposliti; 
poudarja tudi, da je treba zlasti za 
podjetja, ki prejemajo javna finančna 
sredstva, določiti pogoje za zaposlovanje 
mladih;

Or. de

Predlog spremembe 319
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. ugotavlja, da si zaradi gospodarske 
in finančne krize mnoge družine ne 
morejo več privoščiti, da bi plačevale za 
visokošolsko izobraževanje, zaradi česar 
so se povečale stopnje osipa na tej ravni; 
meni, da bi države članice morale 
zagotoviti, da bi vsi ljudje ne glede na 
svoje ekonomske okoliščine lahko uživali 
pravico do brezplačne univerzitetne 
izobrazbe visoke kakovosti;

Or. pt

Predlog spremembe 320
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. vztraja, da morajo države članice 
izboljšati in posodobiti nacionalne 
strukture za prepoznavanje potreb na trgu 
dela ter jih učinkovito povezati z 
izobraževalnim procesom, da bodo 
ponujene specializacije čim bolje 
usklajene s potrebami trga dela, zlasti s 
stalnim posodabljanjem izobraževalnih 
programov;

Or. el

Predlog spremembe 321
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva države članice, naj zagotovijo, 
da bodo lahko mladi, če bodo želeli, 
prejeli učinkovito pomoč pri izbiri svoje 
poklicne poti, seznanjanju s svojimi 
pravicami in upravljanju svojega 
minimalnega prihodka;

Or. en

Predlog spremembe 322
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je vsa finančna sredstva, 
vložena v dejaven boj proti brezposelnosti 
mladih, treba porabljati učinkovito; poziva 
države članice, naj uvedejo sistem 

18. poudarja, da je vsa finančna sredstva, 
vložena v dejaven boj proti brezposelnosti 
mladih, treba porabljati učinkovito; poziva 
države članice, naj uvedejo sistem 
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spremljanja in vrednotenja uvedenih 
ukrepov za zaposlovanje ter sistem 
preverjanja učinkovitosti teh ukrepov, da bi 
se sčasoma izoblikovale politike na podlagi 
dokazov, ki bi si jih bilo mogoče tudi 
izmenjevati na ravni EU;

spremljanja in vrednotenja uvedenih 
ukrepov za zaposlovanje, ki bi morali biti 
javni in za javnost lahko razumljivi, ter 
sistem preverjanja učinkovitosti teh 
ukrepov, da bi se sčasoma izoblikovale 
politike na podlagi dokazov, ki bi si jih bilo 
mogoče tudi izmenjevati na ravni EU;

Or. fi

Predlog spremembe 323
Monika Panayotova

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je vsa finančna sredstva, 
vložena v dejaven boj proti brezposelnosti 
mladih, treba porabljati učinkovito; poziva 
države članice, naj uvedejo sistem 
spremljanja in vrednotenja uvedenih 
ukrepov za zaposlovanje ter sistem 
preverjanja učinkovitosti teh ukrepov, da bi 
se sčasoma izoblikovale politike na podlagi 
dokazov, ki bi si jih bilo mogoče tudi 
izmenjevati na ravni EU;

18. poudarja, da je vsa finančna sredstva, 
vložena v dejaven boj proti brezposelnosti 
mladih, treba porabljati učinkovito; poziva 
države članice, naj uvedejo sistem 
spremljanja in vrednotenja uvedenih 
ukrepov za zaposlovanje ter sistem 
preverjanja učinkovitosti teh ukrepov, da bi 
se sčasoma izoblikovale politike na podlagi 
dokazov, ki bi si jih bilo mogoče tudi 
izmenjevati na ravni EU; v zvezi s tem 
ugotavlja, da bi uvedba skupnega sistema 
kazalnikov rezultatov in učinka prispevala 
k vrednotenju uspeha, doseženega v 
okviru različnih programov, ob čemer bi 
se ukrepi za zaposlovanje vrednotili po 
uspešnosti in učinkovitosti, in ne le po 
finančnih vidikih izvedbe;

Or. en

Predlog spremembe 324
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Predlog resolucije
Odstavek 18 – pododstavek 1 (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

poudarja, da bi mladinske organizacije 
morale imeti priznano vlogo v spremljanju 
in, kjer je ustrezno, izvajanju politik in 
pobud za obravnavo brezposelnosti 
mladih;

Or. en

Predlog spremembe 325
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja potrebo po vlaganju v 
ustvarjanje stabilnih in kakovostnih 
zelenih delovnih mest, kar bo pot, ki bo 
mladim omogočila dostojno življenje; 
poleg tega poziva Komisijo in države 
članice, naj mobilizirajo vsa razpoložljiva 
sredstva za spodbujanje naložb, predvsem 
v zelena delovna mesta, v boju proti 
nesprejemljivo visoki stopnji 
brezposelnosti mladih;

Or. en

Predlog spremembe 326
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da bi mladinske 
organizacije morale imeti priznano vlogo 
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v spremljanju in, kjer je ustrezno, 
izvajanju politik in pobud za obravnavo 
brezposelnosti mladih;

Or. en

Predlog spremembe 327
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja potrebo po takojšnji 
zaustavitvi vseh varčevalnih politik;

Or. en

Predlog spremembe 328
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. znova poudarja, da mora glede na 
zgodovinsko nizko raven naložb v 
gospodarstvo s strani zasebnega sektorja 
javni sektor postati gonilna sila 
gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih 
mest z obsežnimi programi javnih naložb 
skupaj z demokratičnim javnim 
lastništvom gospodarstva, da se zagotovi 
temelj za obnovo gospodarstva ter 
posledično ustvarijo koristna in 
visokokakovostna delovna mesta ter 
odpravi brezposelnost mladih;

Or. en
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Predlog spremembe 329
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poziva Komisijo, naj v okviru 
evropskega semestra socialne parametre 
upošteva v enaki meri kot gospodarske. To 
je še posebej pomembno v primeru 
brezposelnosti mladih, ki zahteva skrbno 
spremljanje in usklajeno ukrepanje v vseh 
državah članicah in na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 330
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. poziva Komisijo, naj iz ciljev v zvezi s 
primanjkljajem izloči naložbe na 
področjih, kot so izobraževanje in 
usposabljanje ter raziskave in razvoj, saj 
so ta področja bistvena za trajno rešitev 
krize in utrditev gospodarstva EU na poti 
h konkurenčnosti in trajnostni 
produktivnosti;

Or. en

Predlog spremembe 331
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
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Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 18 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18d. poziva Evropsko komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami preuči 
stroške uvajanja programov jamstva za 
mlade na nacionalni in regionalni ravni; 
poleg tega poziva Evropsko komisijo, naj 
podpre regije in države članice, ki želijo 
uvesti tak okvir;

Or. en


