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* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic: Del II 
integriranih smernic strategije Evropa 2020
(KOM(2010)0193 – C7-0000/2010 – 2010/0115(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2010)0193),

– ob upoštevanju člena 148(2) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C7-0000/2010),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenj Odbora [...] 
(A7-0000/2010),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 293(2) Pogodbe 
ES;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. ponavlja svoj večkratni poziv Komisiji in Svetu, naj zagotovita, da bo Parlament imel 
dovolj časa, nikakor ne manj kot pet mesecev, da bo izpolnil svojo posvetovalno vlogo, 
določeno v členu 148(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, glede pregleda smernic za 
politike zaposlovanja držav članic;

6. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V tretjem odstavku člena 3 Pogodbe o 
Evropski unije je določeno, da se Unija 
bori proti socialni izključenosti in 
diskriminaciji ter spodbuja socialno 
pravičnost in varstvo, določeno pa je tudi, 

(2) V tretjem odstavku člena 3 Pogodbe o 
Evropski unije je določeno, da se Unija 
bori proti socialni izključenosti in 
diskriminaciji ter spodbuja socialno 
pravičnost in varstvo, določeno pa je tudi, 
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da lahko daje Unija pobude za zagotovitev 
usklajevanja socialnih politik držav članic. 
V členu 9 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije je določeno, da Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti upošteva zahteve, ki so 
povezane z zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite ter bojem proti socialni 
izključenosti.

da lahko daje Unija pobude za zagotovitev 
usklajevanja socialnih politik držav članic. 
V členu 9 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije je določeno, da Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti upošteva zahteve, ki so 
povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, z zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite ter bojem proti socialni 
izključenosti.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Komisija je predlagala, da se za 
naslednje desetletje oblikuje nova strategija 
– strategija Evropa 2020, ki bo EU 
omogočala, da bo po krizi še močnejša ter 
da bo svoje gospodarstvo usmerila v 
pametno, trajnostno in vključujočo rast. Pet 
krovnih ciljev, naštetih v okviru zadevnih 
smernic, pomeni skupne cilje, na katerih 
temelji ukrepanje držav članic in Unije. 
Države članice bi si morale kar najbolj 
prizadevati za dosego nacionalnih ciljev in 
odpravo ovir, ki omejujejo rast.

(7) Komisija je predlagala, da se za 
naslednje desetletje oblikuje nova strategija 
– strategija Evropa 2020, ki bo EU 
omogočala, da bo po krizi še močnejša ter 
da bo svoje gospodarstvo usmerila v 
pametno, trajnostno in vključujočo rast. Pet 
krovnih ciljev, naštetih v okviru zadevnih 
smernic, pomeni skupne cilje, na katerih 
temelji ukrepanje držav članic in Unije. 
Države članice bi si morale kar najbolj 
prizadevati za dosego nacionalnih ciljev in 
odpravo ovir, ki omejujejo rast 
zaposlovanja.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz (8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
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gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 
rast.

gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud, ko je zagotovljena 
obnova, bi bilo treba izvajati in usklajevati 
v okviru Pakta za stabilnost in rast.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Evropa 2020 mora biti strategija, ki 
bo pomenila izhod iz gospodarske krize, 
preprečila nov gospodarski in družbeni 
polom ter bo srednjeročno spodbudila 
gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“. Trajnostna rast pomeni 
izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega 
gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 

(10) Države članice bi se morale s svojimi 
programi reform prav tako usmeriti k 
„trajnostni rasti“. Trajnostna rast pomeni 
izgradnjo trajnostnega in konkurenčnega 
gospodarstva, ki svoje vire gospodarno 
izkorišča, pravično porazdelitev stroškov in 
koristi ter se opira na vodilni položaj 
Evrope v tekmi za razvoj novih procesov in 
tehnologij, vključno z zelenimi 
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tehnologijami. Države članice bi morale z 
izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito 
uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati 
ustvarjanje „zelenih delovnih mest“ in 
posodobiti svojo industrijsko osnovo.

tehnologijami. Države članice bi morale z 
izvajanjem potrebnih reform zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in učinkovito 
uporabljati vire. Poleg tega bi morale 
izboljšati poslovno okolje, spodbujati 
ustvarjanje „trajnostnih in nizkoogljičnih 
delovnih mest“ in posodobiti svojo 
industrijsko osnovo.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest, enakost 
spolov ter reševati probleme segmentacije, 
diskriminacije, strukturne brezposelnosti
in nedejavnosti, obenem pa zagotoviti 
ustrezno, trajnostno socialno varstvo in 
dejavno vključevanje, da bi zmanjšale 
revščino.
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Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) V okviru cilja vključujoče rasti 
morajo države članice na pobudo 
Komisije določiti ustrezen pravni okvir za 
nove oblike dela, obenem pa posvečati 
pozornost zagotavljanju prožnih načinov 
zaposlovanja in ustrezne socialne varnosti 
delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Strategijo Evropa 2020 je treba 
podpreti z integriranim naborom politik, ki 
jih morajo države članice v celoti in enako 
hitro izvajati, da se dosežejo pozitivni 
posredni učinki usklajenih strukturnih 
reform.

(13) Strategijo Evropa 2020 je treba 
podpreti z integriranim naborom politik, ki 
jih morajo države članice v celoti in enako 
hitro izvajati, da se dosežejo pozitivni 
posredni učinki usklajenih strukturnih 
reform. Treba je zagotoviti skladnost 
ukrepov držav članic na gospodarskem in 
socialnem področju ter področju 
zaposlovanja.

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Države članice morajo pri 
načrtovanju in izvajanju financiranja EU 
upoštevati strategijo Evropa 2020, zlasti 
njene zaposlovalne in socialne vidike, 
skupaj s financiranjem iz Evropskega 
socialnega sklada, Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Države članice morajo pri oblikovanju in 
izvajanju svojih nacionalnih programov 
reform zagotoviti učinkovito vodenje 
politik zaposlovanja in socialnih politik, 
ob upoštevanju smernic iz priloge. 
Interesne skupine, skupaj s tistimi na 
regionalni in lokalni ravni, 
parlamentarna telesa in socialni partnerji 
so tesno vključeni v oblikovanje in 
izvajanje teh programov.
Krovne cilje EU, kot so določeni v prilogi, 
spremljajo ustrezni delni cilji in kazalci, 
skupaj s kazalci učinka in rezultata, ter 
nacionalni cilji, kazalci in poročila o 
stanju. Države članice upoštevajo te cilje 
in kazalce, skupaj s smernicami in z vsemi 
priporočili za posamezno državo, ki jih 
nanje naslovi Svet.
Države članice tesno spremljajo 
zaposlovanje in družbeni vpliv reform, ki 
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se izvajajo v skladu z zadevnimi 
nacionalnimi programi reform.
Pri poročanju o uporabi smernic iz 
priloge države članice sledijo strukturi, o 
kateri se je treba dogovoriti na ravni EU, 
in ki mora vključevati enake elemente, da 
se zagotovi jasnost, preglednost in 
primerljivost med državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 7: povečanje udeležbe na trgu 
dela in zmanjšanje strukturne 
brezposelnosti

Smernica 7: povečanje udeležbe na trgu 
dela na 75 % aktivnega prebivalstva

Or. de

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice si bodo zastavile 
nacionalne cilje, da do leta 2020 zvišajo 
stopnjo zaposlenosti žensk in moških na 
75 % , zlasti z večjo delovno udeleženostjo 
mladih, starejših delavcev in invalidnih 
oseb ter boljšo vključenostjo legalnih 
priseljencev. Poleg tega bodo države 
članice določile nacionalne cilje, tako da 
se bo razmerje žensk in moških, starih od 
20 do 24 let, ki so na usposabljanju ali na 
delu, zvišalo na 90 %.
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Or. de

(Zadnji odstavek smernice 7 iz besedila Komisije se prestavi pred prvi odstavek predloga 
spremembe Parlamenta in se tudi spremeni.)

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v svoje politike 
trga dela vključiti načela prožne varnosti, 
ki jih je potrdil Evropski svet, in jih 
uporabljati ter pri tem v celoti izkoristiti 
pomoč Evropskega socialnega sklada 
zaradi povečanja udeležbe na trgu dela, 
reševanja problema segmentacije in 
nedejavnosti, boja proti neenakosti spolov 
in hkrati zmanjšanja strukturne 
brezposelnosti. Ukrepi za povečanje 
prožnosti in varnosti bi morali biti ne le 
uravnoteženi, ampak bi se morali tudi 
vzajemno krepiti. Države članice bi 
morale zato uvesti prožne in zanesljive 
pogodbe o zaposlitvi, dejavne politike trga 
dela, učinkovite sisteme vseživljenjskega 
učenja, ukrepe za spodbujanje mobilnosti 
delavcev ter ustrezne sisteme socialne 
varnosti, da bi se omogočili varni poklicni 
prehodi, urejeni z jasnimi pravicami in 
odgovornostmi za nezaposlene pri 
dejavnem iskanju zaposlitve.

Da bi dosegle ta cilj, morajo države 
članice spodbujati rast in s tem ustvarjati 
nova delovna mesta, povečati inovativni 
potencial gospodarstva, zlasti malih in 
srednje velikih podjetij ter industrije, ki je 
ne ovirajo administrativne in netarifne 
ovire. Da bi ženske in mladi imeli boljši 
dostop do trga dela, je treba ustvariti 
pogoje za ustrezne storitve varstva otrok, 
da se vsakemu otroku predšolske starosti 
zagotovi varstvo zunaj družine in vsaki 
mladi osebi zagotovi delo, usposabljanje 
ali nadaljnje izobraževanje v šestih 
mesecih po zaključku šolanja, ob tesnem 
sodelovanju s socialnimi partnerji.

Or. de

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale pospešiti 
socialni dialog in reševati probleme 

Države članice morajo z ukrepi 
aktiviranja povečati stopnjo zaposlenosti, 
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segmentacije trga dela z ukrepi, ki 
obravnavajo začasno in negotovo 
zaposlovanje, podzaposlenost in 
neprijavljeno delo. Poklicno mobilnost bi 
bilo treba nagrajevati. Posvetiti bi se bilo 
treba vprašanju kakovosti delovnih mest 
in pogojev zaposlovanja, tako da bi se 
borili proti nizkim plačam ter zagotovili 
ustrezno socialno varnost tudi osebam s 
pogodbami za določen čas in 
samozaposlenim. Zavode za zaposlovanje 
bi bilo treba okrepiti in jih odpreti za vse, 
tudi za mlade in ljudi, ki jim grozi 
brezposelnost, osebam, ki so najbolj 
oddaljene od trga dela, pa ponuditi 
storitve, prilagojene posebej zanje.

zlasti za osebe z nižjimi kvalifikacijami, s 
svetovalnimi storitvami, z izobraževanjem 
in poklicnim usposabljanjem, 
prilagojenim potrebam trga dela, in s 
subvencioniranimi delovnimi mesti za 
invalidne osebe in ljudi, ki potrebujejo 
posebno zaščito. Nadalje morajo države 
članice z ustreznimi programi povečati 
zaposljivost legalnih priseljencev. Prav 
tako so potrebni inovativni programi za 
ponovno vključitev invalidnih oseb v trg 
dela. Nadalje morajo države članice 
odpraviti ovire, ki ljudem otežujejo prvi 
dostop do trga dela, podpirati ustvarjanje 
delovnih mest, spodbujati družbene 
inovacije in povečati kakovost storitev 
posredovanja zaposlitev. Zlasti morajo biti 
pravila o delovnem času bolj prožna, da se 
omogoči delovni proces, skladen z 
zahtevami združljivosti družine in dela, in 
omogoči bolj prožen izhod iz delovnega 
obdobja v upokojitev. Strategije na 
področju prožne varnosti za povečanje 
prožnosti za učinkovitejšo odzivnost na 
proizvodne cikle je treba bolje zaščititi z 
aktivno politiko trga dela in ustreznimi 
sistemi socialne varnosti, tako da menjava 
delovnega mesta ne povzroči 
nesorazmernih finančnih stroškov. K 
temu je treba dodati še jasno zavezanost 
za dejavno spodbujanje iskanja dela. Nove 
oblike organizacije dela, kot so netipično 
začasno delo, delo s krajšim delovnim 
časom in delo na daljavo, se vedno bolj 
uporabljajo, ne da bi bili zakonsko 
nadzorovani. Te ne smejo povzročiti 
znižanja socialne varnosti udeleženih 
ljudi.

Or. de
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Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s smernico 2 ekonomskih politik 
bi morale države članice pregledati svoje 
davčne sisteme in sisteme socialne pomoči 
ter zmogljivost javnih služb za 
zagotavljanje potrebne podpore, da bi se 
povečala konkurenčnost in dvignila raven 
udeležbe na trgu dela, zlasti med 
nizkokvalificiranimi delavci. Z ukrepi za 
spodbujanje aktivnega staranja, enakosti 
spolov in enakega plačila ter 
vključevanjem mladih, invalidov, 
zakonitih priseljencev in drugih ranljivih 
skupin na trg dela bi morale povečati 
udeležbo delovne sile na trgu dela. Ukrepi 
za usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja bi morali biti skupaj s ponudbo 
cenovno dostopnih storitev varstva in 
oskrbe otrok ter inovacijami pri 
organizaciji dela usmerjeni k dvigovanju 
stopenj zaposlenosti, zlasti med mladimi, 
starejšimi delavci in ženskami, predvsem 
da se obdržijo visokokvalificirane 
zaposlene ženske na znanstvenih in 
tehničnih področjih. Poleg tega bi morale 
države članice odstraniti ovire za vstop na 
trg dela za novince, podpirati 
samozaposlovanje in ustvarjanje delovnih 
mest, vključno s področji „zelenih 
delovnih mest“ in storitvami varstva in 
oskrbe, ter spodbujati družbene inovacije.

V zvezi s tem je treba sredstva Evropskega 
socialnega sklada v celoti uporabiti, da se 
poveča zaposljivost, skupaj z ukrepi za 
razvoj osebnega znanja in spretnosti, ter 
izpolnijo zahteve po kakovosti v delih, ki 
bodo ključnega pomena v prihodnosti. Za 
spodbujanje poklicne mobilnosti je 
pomembno, da države članice z 
zagotavljanjem spodbud povečajo odprtost 
ljudi za mobilnost.

Or. de
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Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Priloga – smernica 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Krovni cilj EU, na podlagi katerega bodo 
države članice določile svoje nacionalne 
cilje, je do leta 2020 povečati stopnjo 
zaposlenosti prebivalstva med 20. in 64. 
letom na 75 %, zlasti z večjo udeležbo 
mladih, starejših delavcev in 
nizkokvalificiranih delavcev na trgu dela 
ter boljšim vključevanjem zakonitih 
priseljencev.

črtano

Or. de

(Zadnji odstavek smernice 7 v besedilu Komisije se prestavi pred prvi odstavek v predlogu 
spremembe Parlamenta.)

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 8: razvijanje usposobljene 
delovne sile, ki ustreza potrebam trga 
dela, ter spodbujanje kakovostnih 
delovnih mest in vseživljenjskega učenja

Smernica 8: izboljšanje zmožnosti 
sistemov izobraževanja, da se prilagodijo 
spremenjenim zahtevam 
visokokakovostnega dela

Or. de

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice si bodo zastavile 
nacionalne cilje, da do leta 2020 
zmanjšajo stopnjo osipa na 10 %, obenem 
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pa povečajo delež prebivalstva med 30. in 
34. letom, ki je končalo terciarno ali 
enakovredno izobraževanje, vsaj na 40 %.

Or. de

(Zadnji odstavek smernice 9 iz besedila Komisije se prestavi pred prvi odstavek predloga 
spremembe Parlamenta in se tudi spremeni.)

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati 
produktivnost in zaposljivost s ponudbo 
ustreznega znanja in spretnosti, da bi 
zadostile sedanjim in prihodnjim 
potrebam na trgu dela. Kakovostno 
začetno izobraževanje in privlačno 
poklicno izobraževanje je treba dopolniti z 
učinkovitimi spodbudami za vseživljenjsko 
učenje in šolami druge priložnosti, ki 
dajejo vsakemu odraslemu možnost, da 
nadgradi svojo raven izobrazbe, pa tudi z 
usmerjeno migracijo in politikami 
vključevanja. Države članice bi morale 
razviti sisteme za priznavanje pridobljenih 
znanj, odstraniti ovire za poklicno in 
geografsko mobilnost delavcev, spodbujati 
pridobivanje transverzalnih kompetenc in 
ustvarjalnost ter svoja prizadevanja 
usmeriti predvsem na podpiranje 
nizkokvalificiranih delavcev in povečanje 
zaposljivosti starejših delavcev, obenem pa 
spodbujati usposabljanje, znanje in 
spretnosti ter izkušnje visokokvalificiranih 
delavcev, vključno z raziskovalci.

Zagotavljanje visokokakovostnega 
začetnega šolskega izobraževanja in 
privlačnega poklicnega izobraževanja, ki 
sta skladna z zahtevami industrije, je 
prednostna naloga držav članic in osnova 
za integrirane smernice Evrope 2020. Te
je treba dopolniti s šolami druge 
priložnosti in z učinkovitimi spodbudami 
za vseživljenjsko učenje, pri čemer se 
poziva socialne partnerje, naj omogočijo 
čas in tudi finančno podprejo poklicno 
usposabljanje. Države članice morajo 
zlasti zmanjšati stopnjo osipa na manj kot 
10 % in dopolniti politike priseljevanja in 
vključevanja z zmogljivostmi za učenje 
jezikov in socialnih študij.

Or. de
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Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v sodelovanju s 
socialnimi partnerji in podjetji izboljšati 
dostop do usposabljanja, okrepiti storitve 
izobraževanja in poklicnega usmerjanja ter 
zagotavljati sistematične informacije o 
novih delovnih mestih in priložnostih, 
pospeševati podjetništvo ter bolje 
predvideti potrebe po znanju in 
spretnostih. S skupnimi finančnimi 
prispevki vlad, posameznikov in
delodajalcev bi bilo treba spodbujati 
vlaganje v razvoj človeških virov, dodatno 
izobraževanje in sodelovanje v shemah 
vseživljenjskega učenja. Da bi podprle 
mlade, zlasti tiste, ki niso zaposleni, ne 
obiskujejo izobraževalnih ustanov in se ne 
usposabljajo, bi morale države članice v 
sodelovanju s socialnimi partnerji 
vzpostaviti sheme, s katerimi bi mladim, ki 
so nedavno diplomirali, pomagale najti 
prvo zaposlitev ali jim omogočile 
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, 
vključno s pripravništvom, ter se hitro 
odzvati, če bi mladi postali brezposelni. 
Redno spremljanje rezultatov dodatnega 
izobraževanja in politike predvidevanja bi 
morali prispevati k določitvi področij, na 
katerih je potrebno izboljšanje, ter 
povečati odzivnost izobraževalnih sistemov 
in sistemov usposabljanja glede na 
potrebe na trgu dela. Za podpiranje teh
ciljev bi morale države članice v celoti 
sprostiti sredstva iz skladov EU.

Države članice bi morale v sodelovanju s 
socialnimi partnerji izboljšati dostop do 
usposabljanja, okrepiti storitve 
izobraževanja in poklicnega usmerjanja ter 
zagotavljati sistematične informacije o 
novih delovnih mestih in priložnostih, 
spodbujati podjetništvo ter bolje predvideti 
zahteve glede kakovosti. Razvoj človeških 
virov, višjih kvalifikacij in usposabljanja 
je treba financirati s skupnimi finančnimi 
prispevki posameznikov, delodajalcev in 
vlad. Dostop do visokokakovostnega 
splošnega in poklicnega usposabljanja ter 
ponovna vključitev v izobraževalni sistem 
tistih, ki so prezgodaj prekinili 
izobraževanje, morata biti vedno 
omogočena za vsakogar. Države članice 
morajo uskladiti naložbe v izobraževalni 
sistem, da se med aktivnim prebivalstvom 
zviša stopnja znanja in spretnosti. Pri tem 
pa morajo biti reforme o zaposljivosti z 
usposabljanjem ali znanjem na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij osredotočene zlasti na 
zagotavljanje pridobivanja bistvenega 
znanja in spretnosti, ki ga potrebuje vsaka 
zaposlena oseba za uspeh v gospodarstvu, 
ki temelji na znanju. Treba je sprejeti 
ukrepe za zagotovitev, da bi mobilnost 
mladih in učiteljev na področju 
izobraževanja postala pravilo. Države 
članice bi morale izboljšati odprtost in 
poudariti pomen splošnih in poklicnih 
izobraževalnih sistemov, zlasti z uvedbo 
nacionalnih okvirov kvalifikacij, ki 
omogočajo prilagodljivo izobraževanje, in 
z razvojem partnerstva med splošnimi in 
poklicnimi izobraževalnimi institucijami 
ter delom, da bi se bistveno povečalo 
razmerje med visokošolsko in poklicno 
stopnjo.
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Or. de

(Smernica 9 iz besedila Komisije se prestavi in združi z drugim odstavkom smernice 8 v 
predlogu spremembe Parlamenta in se tudi spremeni.)

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Redno spremljanje rezultatov politik 
dodatnega izobraževanja in predvidevanja 
bi moralo prispevati k določitvi področij, 
na katerih je potrebno izboljšanje, ter 
povečati odzivnost izobraževalnih sistemov 
in sistemov usposabljanja glede na 
potrebe na trgu dela.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Priloga – smernica 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 8a: reforma in krepitev 
kohezijske politike za podporo 
zaposlovanja
Države članice se zavezujejo, da bodo 
pripravile, dopolnile, uskladile in 
prilagodile svoje nacionalne cilje v sklopu 
svoje države in med seboj na takšen način, 
da bodo zmanjšale neravnovesja v 
gospodarskem razvoju med regijami.
Države članice se zavedajo, da kohezijska 
politika predstavlja učinkovit in podporen, 
vendar ne podrejen instrument za 
smernice, tako da upošteva regionalne 
posebnosti, podpira regije pri 
premagovanju njihovih družbeno-
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ekonomskih težav in zmanjšuje razlike. 
Celosten pristop, vodenje na več ravneh in 
načela partnerstva bi morali biti temelji 
upravljanja in posredovalci strategije, pri 
čemer morata regionalna in lokalna raven 
imeti glavno vlogo kot sredstvo za 
doseganje številnih ekonomskih in 
socialnih akterjev, ki obstajajo in 
proizvajajo v Uniji, zlasti mala in srednja 
velika podjetja. Zato kohezijska politika ni 
zgolj vir stabilnih finančnih sredstev, 
temveč tudi močan instrument za 
gospodarski razvoj vse evropskih in s tem 
instrument zaposlovanja za vse regije v 
Uniji.
Države članice morajo več vlagati v 
prometno, energetsko in 
telekomunikacijsko infrastrukturo ter 
infrastrukturo informacijske tehnologije 
in v celoti izkoristiti evropske strukturne 
sklade, katerih pravila in postopke je treba 
uskladiti, da bi poenostavili sisteme 
dobave in spodbujali udeležbo 
potencialnih upravičenk v programih, pri 
katerih je Unija soustanoviteljica. Da bi to 
dosegli, morajo države članice vzpostaviti 
sinergijo med svojimi kohezijskimi 
politikami in drugimi obstoječimi 
sektorskimi politikami v skladu s 
celostnim pristopom, saj kohezija ne 
pomeni zgolj stroškov, temveč daje moč, 
črpa neizkoriščen potencial, zmanjšuje 
strukturne razlike med državami in 
regijami, povečuje rast in konkurenčnost 
regij Unije v globaliziranem svetu, 
uravnoveša vplive svetovne gospodarske 
krize in ustvarja socialni kapital Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Priloga – smernica 9 – naslov in odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 9: izboljšanje uspešnosti 
izobraževalnih sistemov in sistemov 
usposabljanja na vseh ravneh ter 
spodbujanje vključevanja v terciarno 
izobraževanje

črtano

Da bi se vsem ljudem omogočil dostop do 
kakovostnega izobraževanja in 
usposabljanja ter da bi se izboljšali izidi 
izobraževanja, bi morale države članice 
učinkovito vlagati v izobraževalne sisteme 
in sisteme usposabljanja, zlasti da bi 
dvignile raven usposobljenosti delovne 
sile EU, s čimer bi ji omogočile, da 
zadovolji hitro spreminjajoče se potrebe 
na sodobnih trgih dela. Ukrepi bi morali 
zajemati vsa področja (od vzgoje in 
izobraževanja v zgodnjem otroštvu prek 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
do visokošolskega izobraževanja, pa tudi 
usposabljanje odraslih) ter upoštevati tudi 
učenje v priložnostnih in neformalnih 
okvirih. Cilj reform bi moralo biti 
pridobivanje ključnih znanj in spretnosti, 
ki jih potrebuje vsak posameznik za uspeh 
v gospodarstvu, ki temelji na znanju, zlasti 
v smislu zaposljivosti, nadaljnjega učenja 
ter znanj in spretnosti s področja 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije. Sprejeti bi bilo treba ukrepe, 
da bi učna mobilnost mladih in učiteljev 
postala pravilo. Države članice bi morale 
izboljšati odprtost in namensko usmeritev 
izobraževalnih sistemov in sistemov 
usposabljanja, predvsem z izvajanjem 
nacionalnih okvirov kvalifikacij, ki 
omogočajo prilagodljive učne poti, ter z 
razvijanjem partnerstev med področji 
izobraževanja/usposabljanja in dela. 
Poskrbeti bi bilo treba, da bi bil poklic 
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učitelja privlačnejši. Visokošolsko 
izobraževanje bi moralo postati bolj 
odprto za netradicionalne udeležence 
izobraževanja, povečati pa je treba tudi 
terciarno ali enakovredno izobraževanje. 
Države članice bi morale sprejeti vse 
potrebne ukrepe, s katerimi bi preprečile 
zgodnje opuščanje šolanja, da bi 
zmanjšale število mladih, ki niso 
zaposleni, ne obiskujejo izobraževalnih 
ustanov in se ne usposabljajo.

Or. de

(Smernica 9 iz besedila Komisije se prestavi in združi z drugim odstavkom smernice 8 v 
predlogu spremembe Parlamenta.)

Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Priloga – smernica 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Krovni cilj EU, na podlagi katerega bodo 
države članice določile svoje nacionalne 
cilje, je do leta 2020 zmanjšati stopnjo 
osipa na 10 %, obenem pa na vsaj 40 % 
povečati delež prebivalstva med 30. in 34. 
letom, ki je končalo terciarno ali 
enakovredno izobraževanje.

črtano

Or. de

(Zadnji odstavek smernice 9 iz besedila Komisije se prestavi pred prvi odstavek v smernici 8 v 
predlogu spremembe Parlamenta.)
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Predlog spremembe 25

Predlog sklepa
Priloga – smernica 10 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bodo za svoje nacionalne 
cilje določile 25 % zmanjšanje števila 
Evropejcev, ki živijo pod nacionalno mejo 
revščine, s čimer bi iz revščine rešili več 
kot 20 milijonov ljudi.

Or. en

(Zadnji odstavek smernice 10 iz besedila Komisije se vstavi pred prvi odstavek predloga 
spremembe Parlamenta in se tudi spremeni.)

Predlog spremembe 26

Predlog sklepa
Priloga – smernica 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prizadevanja držav članic za zmanjšanje 
revščine bi bilo treba usmeriti k polni 
udeležbi v družbi in gospodarstvu ter 
povečanju zaposlitvenih možnosti, pri tem 
pa v celoti izkoristiti Evropski socialni 
sklad. Poleg tega bi jih bilo treba 
osredotočiti na enake priložnosti, tudi z 
dostopom do cenovno dostopnih, 
trajnostnih in visokokakovostnih storitev in 
javnih storitev (vključno s spletnimi 
storitvami v skladu s smernico 4) ter 
predvsem na področju zdravstvenega 
varstva. Države članice bi morale uvesti 
učinkovite protidiskriminacijske ukrepe.
Prav tako bi bilo treba zaradi boja proti 
socialni izključenosti, krepitve vloge ljudi 
in povečanja udeležbe na trgu dela 
spodbujati sisteme socialnega varstva, 
vseživljenjsko učenje in politike dejavnega 
vključevanja, da se za ljudi ustvarijo
priložnosti na različnih stopnjah njihovega 
življenja in da se zaščitijo pred tveganjem 

Da bi dosegle ta cilj, si morajo države 
članice prizadevati za zmanjšanje revščine, 
tudi revščine zaposlenih, spodbujati polno 
udeležbo v družbi in gospodarstvu ter 
povečati zaposlitvene možnosti, v povezavi 
s tem pa naj se uporabi Evropski socialni 
sklad. Treba je zagotoviti, da se ohranijo
enake priložnosti, pa tudi dostop do 
cenovno dostopnih, trajnostnih in 
visokokakovostnih storitev in javnih 
storitev (vključno s spletnimi storitvami v 
skladu s smernico 4) ter predvsem na 
področju zdravstvenega varstva. Zaradi 
boja proti socialni izključenosti, krepitve 
vloge ljudi, da bi imeli dejavno vlogo v 
družbi, in povečanja udeležbe na trgu dela 
je treba še bolj okrepiti sisteme socialnega 
varstva in politike dejavnega vključevanja, 
da se za ljudi ustvarijo priložnosti in 
možnosti za zaposlitev na različnih 
stopnjah njihovega življenja in da se 
zaščitijo pred tveganjem izključitve ter da 
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izključitve. Sisteme socialne varnosti in 
pokojninske sisteme je treba posodobiti, da 
se lahko v celoti uporabijo, s čimer se 
zagotovijo ustrezna dohodkovna podpora 
in dostop do zdravstvenega varstva kot tudi 
socialna kohezija, hkrati pa je treba tudi 
ohranjati njihovo finančno vzdržnost. 
Sistemi socialne pomoči bi morali 
pozornost nameniti zagotavljanju 
dohodkovne varnosti med prehodi in 
zmanjšanju revščine, zlasti med
skupinami, ki so najbolj izpostavljene 
socialni izključenosti, kot so enostarševske 
družine, manjšine, invalidne osebe, otroci 
in mladi, starejše ženske in moški, zakoniti 
priseljenci in brezdomci. Države članice bi 
morale tudi dejavno spodbujati socialno
ekonomijo in družbene inovacije v podporo 
najbolj ranljivim.

se zagotovi podpora za kakovostno delo 
zlasti za tiste, ki so najbolj oddaljeni od 
trga dela. Hkrati je treba posodobiti 
sisteme socialne varnosti in pokojninske 
sisteme, da se lahko v celoti uporabijo, s 
čimer se zagotovi ustrezna dohodkovna 
podpora in omogočita udeležba v 
družbenem življenju in dostop do 
zdravstvenega varstva, pri tem pa je treba 
tudi ohranjati finančno vzdržnost teh 
sistemov. Sistemi socialne pomoči bi 
morali zagotoviti dohodkovno varnost med 
prehodi in zmanjšati revščino, zlasti med 
skupinami, ki so najbolj izpostavljene 
socialni izključenosti, kot so enostarševske 
družine, manjšine, invalidne osebe, otroci 
in mladi, starejše ženske in moški, zakoniti 
priseljenci in brezdomci. Države članice bi 
se morale z ustreznimi ukrepi še zlasti 
zavezati obravnavanju problema revščine 
otrok, tako da ne bo omejen njihov osebni 
razvoj in da zaradi z revščino povezanih 
motečih dejavnikov ne bodo prikrajšani 
pri njihovem svobodnem razvoju, ko 
vstopajo v poklicno življenje. Države 
članice bi morale tudi dejavno spodbujati 
socialno ekonomijo in družbene inovacije v 
podporo najbolj ranljivim ter učinkovito 
izvajati sprejete protidiskriminacijske 
ukrepe.

Or. en
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Predlog sklepa
Priloga – smernica 10 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Krovni cilj EU, na podlagi katerega bodo 
države članice določile svoje nacionalne 
cilje, je za 25 % zmanjšati število 
Evropejcev, ki živijo pod nacionalno mejo 
revščine, s čimer bi iz revščine rešili več 
kot 20 milijonov ljudi.

črtano
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(Zadnji odstavek  v besedilu Komisije se prestavi pred prvi odstavek v predlogu spremembe 
Parlamenta.)
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OBRAZLOŽITEV

Komisija je 27. aprila 2010 predstavila predlog za integrirane smernice strategije Evropa 
2020, v katerem je določila okvir za novo strategijo in reforme, ki naj bi jih izvajale države 
članice. Predlog vsebuje širše smernice ekonomskih politik na podlagi člena 121 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in smernice o zaposlovanju na podlagi člena 148 te pogodbe. Kot 
predlaga Komisija, sta ta dva pravna dokumenta ločena, vendar medsebojno povezana 
instrumenta, ki skupaj tvorita paket integriranih smernic, katerih število je omejeno, da bi 
zagotovili boljšo skladnost in jasnost. Sta stebra, ki bosta podpirala izvajanje strategije Evropa 
2020 in vsebujeta glavne prednostne naloge iz sporočila Komisije o strategiji Evropa 2020 z 
dne 3. marca. Deset integriranih smernic, torej precej manj v primerjavi s prejšnjimi 
štiriindvajsetimi, vsebuje šest smernic na področju gospodarstva in štiri na področju 
zaposlovanja. Glede na predlog Komisije del o zaposlovanju vključuje smernico 7 –
povečanje udeležbe na trgu dela in zmanjšanje strukturne brezposelnosti, smernico 8 –
razvijanje usposobljene delovne sile, spodbujanje kakovostnih delovnih mest in 
vseživljenjskega učenja, smernico 9 – izboljšanje uspešnosti izobraževalnih sistemov na vseh 
ravneh in spodbujanje vključevanja v terciarno izobraževanje in smernico 10 – spodbujanje 
socialne vključenosti in boj proti revščini. Poročilo obravnava del o zaposlovanju integriranih 
smernic ob upoštevanju predlogov Komisije za del o ekonomski politiki.

Nove smernice o zaposlovanju 2020 se obravnavajo ravno v času gospodarske krize, kar bo 
zagotovo močno vplivalo na trg dela v prihodnjih letih. Kljub nekaterim spodbudnim znakom, 
da se rast vrača, gospodarstvo v večini držav članic ostaja krhko, zato neposrednega vpliva 
krize na nezaposlenost še ne občutimo v celoti. Zaradi tega si je treba močno prizadevati, da 
bi zagotovili trajnostno obnovo in povečali potencial ustvarjanja delovnih mest evropskih 
gospodarstev, pa tudi pomagali ljudem do zaposlitve. Poleg tega so v večini držav članic še 
vedno prisotni dolgoročni izzivi, na primer demografske spremembe, globalizacija in 
sprejemanje novih tehnologij, vključno z nizkoogljičnimi tehnologijami, s katerimi se je treba 
soočiti med obnovo in v obdobju po krizi. Zato je zelo pomembno, da evropska strategija za 
zaposlovanje za naslednje desetletje obravnava in tudi doseže ravnovesje med nujnimi 
takojšnjimi izzivi, ki izhajajo iz krize, in tistimi, ki so srednje- in dolgoročne narave.

V tem okviru poročevalec na splošno podpira pristop Komisije glede omejevanja števila 
smernic. Vendar pa poročevalec prav tako meni, da manjše število smernic in skupnih ciljev 
na ravni EU ne sme ogroziti njihove jasnosti in operativne uporabnosti pri usmerjanju politik 
držav članic.

Poročevalec zato meni, da sta za nekatere vidike predloga Komisije potrebna dodaten 
razmislek in pojasnitev. Ti vidiki zlasti vključujejo:

- Glede na sedanjo gospodarsko in finančno krizo ter dolgoročne izzive, s katerimi se 
soočajo evropske družbe, ima politika zaposlovanja poleg gospodarskih in socialnih 
politik, politik izobraževanja in drugih zelo pomembno vlogo. Poleg tega je treba 
zagotoviti skladnost med ukrepi, ki jih države članice sprejmejo na različnih področjih, na 
primer gospodarstva, zaposlovanja in socialnih zadev. V okviru strategije Evropa 2020 in 
programov reform držav članic to pomeni močno zavezanost zagotavljanju, da naložbe v 
trajnostno gospodarsko rast olajšajo tudi ustvarjanje trajnostnih mest. Prav tako pomeni, 
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da sta zelo pomembna dopolnjevanje in skladnost med gospodarskim delom in delom 
zaposlovanja v integriranih smernicah.

- Poročevalec podpira predlog za sprejetje odločnih ukrepov, da bi izboljšali stopnjo 
zaposlenosti Evropejcev, vendar meni, da je ta cilj mogoče doseči samo, če bodo države 
članice posebno pozornost namenile spodbujanju mobilnosti in zaposlovanja mladih, 
starejših, invalidnih oseb in žensk. 

- Poleg tega so ustrezna uporaba načel prožne varnosti, kakovostno izobraževanje, 
vseživljenjsko učenje in boj proti strukturni brezposelnosti nujni pogoji za doseganje 
skupnih ciljev ter ciljev na področju zaposlovanja in socialnih vprašanj, pa tudi za 
zagotavljanje, da je delodajalcem na voljo usposobljena in kvalificirana delovna sila.

- V okviru tega in glede na razmere na trgu dela morajo Evropska unija in države članice v 
svojih prizadevanjih za izvajanje strategije Evropa 2020 in smernic za zaposlovanje 
upoštevati vedno večje število novih oblik dela in netipičnih pogodb o zaposlitvi ter 
morajo oblikovati ustrezen zakonodajni okvir za to področje.

- Zagotavljanje razpoložljivosti usposobljene delovne sile morajo prav tako spremljati 
okrepljene naložbe v ustvarjanje novih delovnih mest, pri čemer imajo mala in srednje 
velika podjetja izjemno pomembno vlogo, in v pospeševanje rasti zaposlovanja na 
splošno.

- Glede na izkušnje z lizbonsko strategijo poročevalec meni, da bi si v strategiji Evropa 
2020 morali še dodatno prizadevati za boljše upravljanje strategije in njenih izvedbenih 
instrumentov. Vloga socialnih partnerjev in socialnega dialoga je na primer samo eden od 
izredno pomembnih vidikov.

- Nenazadnje poročevalec meni, da je treba ustrezno pozornost nameniti odpravljanju razlik 
med državami članicami in regijami, če naj bodo strategija Evropa 2020 in smernice o 
zaposlovanju v njenem okviru učinkovite. Zato si je treba prizadevati, da bi dosegli cilje 
kohezijske politike in vzpostavili sinergije med to politiko in drugimi sektorskimi 
politikami. Pri tem morajo imeti glavno vlogo strukturni skladi EU in Kohezijski sklad 
sedanjega programskega obdobja ter prihodnji instrumenti financiranja EU.

Predlogi sprememb poročevalca so po eni strani namenjeni boljši jasnosti in skladnosti 
besedila, po drugi pa obravnavanju zgoraj navedenih vprašanj.


