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Predlog spremembe 1
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je visokokvalificirana in 
usposobljena delovna sila ena glavnih 
konkurenčnih prednosti ter da kakovostno 
poklicno usposabljanje pomembno 
prispeva k oblikovanju delujočega 
enotnega notranjega trga;

1. poudarja, da je visokokvalificirana in 
usposobljena delovna sila ena glavnih 
konkurenčnih prednosti, da kakovostno 
poklicno usposabljanje in učenje
pomembno prispevata k oblikovanju 
delujočega enotnega notranjega trga ter da 
ju je treba nenehno prilagajati potrebam 
in razvoju evropskega trga dela prek 
sodelovanja in intenzivnejših izmenjav 
med vsemi udeleženimi stranmi;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je visokokvalificirana in 
usposobljena delovna sila ena glavnih 
konkurenčnih prednosti ter da kakovostno 
poklicno usposabljanje pomembno 
prispeva k oblikovanju delujočega 
enotnega notranjega trga;

1. poudarja, da je visokokvalificirana in 
usposobljena delovna sila gonilo inovacije 
in prispeva k občutni konkurenčni 
prednosti ter da kakovostno poklicno 
usposabljanje pomembno prispeva k 
trajnostnem razvoju in oblikovanju 
delujočega enotnega notranjega trga;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da morajo institucije EU za 
celostno uresničitev poglavitne pobude 
strategije Evropa 2020 „Program za nova 
znanja in spretnosti in nova delovna 
mesta“ doseči pragmatičen, celosten in 
širok dogovor, ki ga bodo podprle vse 
države članice, ki bi se morale osredotočiti 
na povezovanje področij poklicnega 
izobraževanja, poklicnih kvalifikacij, 
vseživljenjskega učenja in pripravništva 
na trgu dela, da bi zagotovile, da bo vsaka 
država članica resnično privzela 
izobraževalni sistem EU;

Or. en

Predlog spremembe 4
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva države članice in Komisijo, naj 
izboljšajo priznavanje priložnostnega in 
neformalnega učenja; poudarja dobre 
izkušnje na tem področju, zlasti s 
financiranjem iz Evropskega socialnega 
sklada, kar dokazuje, da priznavanja 
veščin, kjerkoli so že te pridobljene, 
omogoča bolj uspešno vključevanje na trg 
dela;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. meni, da bi Komisija morala 
sponzorirati sistem izmenjave spretnosti, 
kjer lahko zaposleni v malih in srednjih 
podjetjih pridobijo spretnosti iz večjih 
podjetij, ter tako spodbujati poklicno 
izobraževanje in učenje, sinergije in 
mentorstvo;

Or. en

Predlog spremembe 6
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da morajo biti izobraževalni 
sistemi v državah članicah združljivi, z 
žariščem na učenju jezikov in z več 
možnostmi za opravljanje kakovostne 
prakse v tujini;

3. poudarja, da morajo izobraževalni 
sistemi v državah članicah bolje sodelovati, 
s poudarkom na učnih načrtih, ki bi 
izpolnili cilje Unije inovacij, tudi za 
naravoslovne predmete in matematiko, 
dopolnjevali pa bi jih učenje jezikov in več 
možnosti za opravljanje kakovostne prakse 
v tujini;

Or. en

Predlog spremembe 7
Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 3 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da morajo biti izobraževalni 
sistemi v državah članicah združljivi, z 
žariščem na učenju jezikov in z več 
možnostmi za opravljanje kakovostne 
prakse v tujini;

3. poudarja, da morajo biti izobraževalni 
sistemi v državah članicah združljivi, s 
poudarkom na učenju jezikov ter odpravi 
pravnih in administrativnih ovir za razvoj 
kakovostnega kadra z lajšanjem dostopa 
do prakse v drugi državi članici;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. v zvezi s tem poudarja, da se v teh 
gospodarskih razmerah podjetja in javni 
sektor vedno pogosteje zatekajo k 
neplačanim pripravništvom, da bi se 
izognili rednemu zaposlovanju mladih;
meni, da bi bilo treba – brez omejevanja 
uporabnosti teh ukrepov za mlade, ki jim 
ponujajo možnost, da si naberejo delovnih 
izkušenj – razviti evropski sistem za 
čezmejne kratkoročne zaposlitvene 
pogodbe, ki bi mladim omogočale 
pridobivanje izkušenj na izbranem 
področju v državi, ki ni njihova država 
izvora, brez kakršnega koli tveganja za 
delodajalca; meni, da bi takšen evropski 
sistem olajšal izmenjavo spretnosti med 
ustreznimi iskalci zaposlitve in delodajalci 
in bi bil v pomoč pri administrativnih 
formalnostih ter pri zagotavljanju 
subvencij za udeležena mala in srednja 
podjetja; je trdno prepričan, da so 
ugodnosti za mlade koristnike (delovna 
izkušnja, učenje jezika, pridobivanje 
spretnosti itd.), za podjetja (razvijanje 
čezmejne trgovine, povečanje nabora 
morebitnih zaposlenih itd.) in za EU kot 
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celoto (v smislu socialne kohezije, 
pozitivnega učinka na trgovino znotraj 
Unije in na zaposlovanje, povečana 
geografska mobilnost in mobilnost 
delavcev), velike;

Or. en

Predlog spremembe 9
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da je pripravništvo na 
pravem delovnem mestu pomembno in 
poziva izobraževalne ustanove in zasebni 
sektor, naj sodelujejo pri omogočanju teh 
izkušenj, zlasti kar zadeva dialog med 
podjetji in univerzami;

Or. en

Predlog spremembe 10
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poudarja, da je omogočanje mladim, 
da preživijo del svojega študija v tujini ali 
na usposabljanju bistveno za pridobivanje 
novih spretnosti, tudi znanja jezikov, in 
tako izboljšuje njihove možnosti za 
vključevanje na trg dela; zato pozdravlja 
namen Komisije, da razvije kartico 
„Mladi in mobilnost“, ki bo vsem mladim 
pomagala, da bodo lahko študirali v drugi 
državi članici, in da oblikuje posojila za 
mobilnost, namenjena evropskim 
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študentom, zlasti najbolj prikrajšanim 
med njimi, ki bi jim omogočila študijsko 
obdobje, usposabljanje ali delo v drugi 
državi;

Or. en

Predlog spremembe 11
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. pozdravlja in v celoti podpira predlog 
Komisije za posodobitev sistema 
priznavanja poklicnih kvalifikacij; meni, 
da bi morala Komisija med revizijo 
direktive v celoti upoštevati pomembno 
oceno socialnih in ekonomskih učinkov 
sedanje direktive o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij; meni, da mora vzajemno 
priznavanje poklicnih kvalifikacij med 
državami članicami za Komisijo ostati 
prednostnega pomena;

Or. en

Predlog spremembe 12
Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj okrepi vzajemni 
učinek med obstoječimi sistemi 
kvalifikacij, kakršna je 
Direktiva 2005/36/ES o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij, bolonjskim 
procesom v visokem šolstvu in evropskim 
okvirom kvalifikacij;

4. poziva Komisijo, naj bolje usklajuje
vzajemni učinek med obstoječimi sistemi 
priznavanja kvalifikacij, kot je 
Direktiva 2005/36/ES o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij, bolonjski proces v 
visokem šolstvu in københavnski proces 
za poklicno usposabljanje, z boljšo 
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uporabo evropskega okvira kvalifikacij in 
evropskega sistema za kreditne točke v 
poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju, ter razvoj Europassa;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj okrepi vzajemni 
učinek med obstoječimi sistemi 
kvalifikacij, kakršna je 
Direktiva 2005/36/ES o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij, bolonjskim 
procesom v visokem šolstvu in evropskim 
okvirom kvalifikacij;

4. poziva Komisijo, naj ohrani sodelovanje
med obstoječimi sistemi kvalifikacij, 
kakršna je Direktiva 2005/36/ES 
o priznavanju poklicnih kvalifikacij, 
bolonjski proces v visokem šolstvu in 
evropski okvir kvalifikacij; meni, da bi 
morale države članice nositi odgovornost 
za določanje stopnje izobrazbe v skladu s 
svojimi družbenimi in kulturnimi 
razmerami;

Or. en

Predlog spremembe 14
Olga Sehnalová

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj okrepi vzajemni 
učinek med obstoječimi sistemi 
kvalifikacij, kakršna je
Direktiva 2005/36/ES o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij, bolonjskim 
procesom v visokem šolstvu in evropskim 
okvirom kvalifikacij;

4. poziva Komisijo, naj preuči vzajemni 
učinek med Direktivo 2005/36/ES 
o priznavanju poklicnih kvalifikacij, 
bolonjskim procesom in evropskim 
okvirom kvalifikacij;



PE458.750v01-00 10/14 AM\857342SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 15
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je pomembno odpraviti vse 
ovire za mobilnost delovne sile z vidika 
notranjega trga EU; opominja na 
pomembnost direktive o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij in poziva Komisijo, 
naj upošteva potekajočo revizijo te 
direktive, tako da bi uskladili evropsko 
poklicno usposabljanje;

5. poudarja, da je pomembno olajšati
mobilnost delavcev na notranjem trgu EU;
opominja na pomembnost direktive o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij in 
poziva Evropsko komisijo, naj na osnovi 
potekajoče revizije te direktive reformira 
obstoječe sisteme priznavanja poklicnih 
kvalifikacij;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je pomembno odpraviti vse
ovire za mobilnost delovne sile z vidika 
notranjega trga EU; opominja na 
pomembnost direktive o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij in poziva Komisijo, 
naj upošteva potekajočo revizijo te 
direktive, tako da bi uskladili evropsko 
poklicno usposabljanje;

5. poudarja, da je pomembno odpraviti 
obstoječe umetne ovire za mobilnost 
delovne sile z vidika notranjega trga EU;
opominja na pomembnost direktive o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij in 
poziva Komisijo, naj med posvetovanjem, 
ki pravkar poteka, premisli o vključitvi 
evropskega poklicnega usposabljanja v 
revizijo direktive;

Or. en
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Predlog spremembe 17
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poziva Evropsko komisijo, države 
članice in Evropski parlament, naj 
podprejo in razširijo evropske programe 
za mobilnost pripravnikov, zlasti program 
Leonardo da Vinci, da bi se spodbujala 
čim večja mobilnost pripravnikov na 
notranjem trgu;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. opozarja, da obstaja tudi notranji trg 
za ponudbe poklicnega izobraževanja, in 
poziva države članice, naj zagotovijo več 
centrov za svetovanje o ponudbah za 
usposabljanje in o poklicni mobilnosti na 
svojem ozemlju, pa tudi na ozemlju drugih 
držav članic;

Or. de

Predlog spremembe 19
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo) 



PE458.750v01-00 12/14 AM\857342SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. opozarja na ovire za vključevanje, s 
katerimi se soočajo državljani tretjih 
držav, kadar njihove kvalifikacije niso 
priznane; poziva Komisijo, naj oceni vpliv 
evropskega ogrodja kvalifikacij na 
priznavanje kvalifikacij državljanov iz 
tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 20
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k podpori čezmejnih povezav in 
komunikacijskih platform med 
izobraževalnimi ustanovami in delodajalci 
za izmenjavo najboljše prakse v zvezi z 
direktivo o storitvah;

6. poziva k podpori čezmejnih povezav in 
komunikacijskih platform med 
izobraževalnimi ustanovami in delodajalci 
za izmenjavo najboljše prakse;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k podpori čezmejnih povezav in 
komunikacijskih platform med 
izobraževalnimi ustanovami in delodajalci 
za izmenjavo najboljše prakse v zvezi z 
direktivo o storitvah;

6. poziva k podpori čezmejnih povezav in 
komunikacijskih platform med 
izobraževalnimi ustanovami in delodajalci 
za izmenjavo najboljše prakse;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, naj 
izobraževalne programe s področja
zakonodaje EU, ki podpira enotni trg, tako 
da bi podjetja, javna uprava in potrošniki 
bolje uveljavljali svoje pravice in s tem 
povezane dolžnosti.

7. poziva Komisijo in države članice, naj 
podprejo celostni prenos zakonodaje EU,
da bi dosegli učinkovitejši enotni trg in da 
bi se na osnovi tega posredovale 
informacije zainteresiranim stranem, kot 
so podjetja in javni uslužbenci, kar bi 
zagotovilo boljše razumevanje prenesene 
zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 23
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva vse udeležence na trgu dela, 
tudi iz strokovnih sektorjev, podjetij, 
sindikatov, ministrov in storitev javnega 
značaja, naj začnejo strukturiran socialni 
dialog o tem, kako bolje zagotoviti 
poslovno integracijo mladih, spodbujati 
vseživljenjsko učenje in 
formalno/neformalno usposabljanje ter 
kako razviti izobraževalni sistem EU, ki bo 
svojim državljanom zagotavljal varnost 
poklicnih možnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. zagovarja čimbolj obsežno in 
domiselno uporabo moderne tehnologije 
za spodbujanje poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja, vključno z 
računalniškimi igricami z igranjem vlog, 
kjer lahko mladi tekmujejo na evropski 
ravni (na primer kot del tekmovanja EU 
med šolami), obenem pa se učijo in 
izobražujejo o načinu delovanja 
gospodarstva in EU.

Or. en


