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Predlog spremembe 1
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik in 
oblikovanju družbe s polno zaposlenostjo; 
poudarja, da bi lahko evropski strukturni 
skladi spodbujali regije, da bi sprejele 
pobude za nova, trajnostna delovna mesta;

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik in 
oblikovanju družbe s čim večjo 
zaposlenostjo; poudarja, da bi lahko 
evropski strukturni skladi spodbujali regije, 
da bi sprejele pobude za nova, trajnostna 
delovna mesta; priporoča, da bi morali 
regionalni in lokalni organi imeti ustrezne 
in stalne stike s poslovnim okoljem, 
organizacijami delodajalcev, sindikati in 
nevladnimi organizacijami, da bi lahko 
srednje- in dolgoročno predvideli potrebe 
na trgu dela;

Or. ro

Predlog spremembe 2
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik in 
oblikovanju družbe s polno zaposlenostjo;
poudarja, da bi lahko evropski strukturni 

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik in 
oblikovanju družbe s polno zaposlenostjo;
poudarja, da morajo regije uporabiti 
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skladi spodbujali regije, da bi sprejele 
pobude za nova, trajnostna delovna mesta;

evropske strukturne sklade, da bi sprejele 
pobude za nova, trajnostna delovna mesta;
poudarja pomen tega, da države članice 
uporabljajo Evropski socialni sklad za 
naložbe v dejavnosti na področju znanja, 
zaposlovanja, usposabljanja in 
preusposabljanja, da bi prek nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih projektov ustvarili 
nova in boljša delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 3
Richard Seeber

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik in 
oblikovanju družbe s polno zaposlenostjo; 
poudarja, da bi lahko evropski strukturni 
skladi spodbujali regije, da bi sprejele 
pobude za nova, trajnostna delovna mesta;

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik in 
oblikovanju družbe s polno zaposlenostjo; 
poudarja, da bi lahko evropski strukturni 
skladi spodbujali regije, da bi sprejele 
pobude za nova, trajnostna delovna mesta, 
med drugim tudi v tehnologijah 
prihodnosti; ugotavlja, da bi lahko 
financiranje iz strukturnih skladov 
prispevalo k zmanjšanju CO2; 

Or. de

Predlog spremembe 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik in 
oblikovanju družbe s polno zaposlenostjo; 
poudarja, da bi lahko evropski strukturni 
skladi spodbujali regije, da bi sprejele 
pobude za nova, trajnostna delovna mesta;

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva in pri blažitvi posledic 
gospodarske krize, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik in 
oblikovanju družbe s polno zaposlenostjo; 
poudarja, da bi lahko evropski strukturni 
skladi spodbujali regije, da bi sprejele 
pobude za nova, trajnostna delovna mesta; 
meni, da so lahko tudi strokovne izkušnje 
starejših prispevek k tem pobudam, saj 
starejše osebe predstavljajo vse večji delež 
prebivalstva EU;

Or. ro

Predlog spremembe 5
Tamás Deutsch, László Surján

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik in 
oblikovanju družbe s polno zaposlenostjo; 
poudarja, da bi lahko evropski strukturni 
skladi spodbujali regije, da bi sprejele 
pobude za nova, trajnostna delovna mesta;

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik in 
oblikovanju družbe s polno zaposlenostjo;
poudarja, da bi lahko evropski strukturni 
skladi spodbujali regije, da bi sprejele 
pobude za nova, trajnostna delovna mesta, 
zlasti v nekaterih obrobnih in obmejnih 
regijah, ki se vse bolj soočajo z izzivi 
posledic zaradi brezposelnosti;

Or. hu
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Predlog spremembe 6
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik in 
oblikovanju družbe s polno zaposlenostjo;
poudarja, da bi lahko evropski strukturni 
skladi spodbujali regije, da bi sprejele 
pobude za nova, trajnostna delovna 
mesta;

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik, 
spodbujanju gospodarstva in oblikovanju 
družbe s polno zaposlenostjo; poudarja, da 
je treba izkoristiti možnosti, ki jih nudijo
evropski strukturni skladi in kohezijski 
sklad za ustvarjanje novih in trajnostnih 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 7
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik in 
oblikovanju družbe s polno zaposlenostjo; 
poudarja, da bi lahko evropski strukturni 
skladi spodbujali regije, da bi sprejele 
pobude za nova, trajnostna delovna mesta;

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik in 
spodbujanju trga dela; poudarja, da bi 
lahko evropski strukturni skladi spodbujali 
regije, da bi sprejele pobude za nova, 
trajnostna delovna mesta;

Or. fr
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Predlog spremembe 8
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik in 
oblikovanju družbe s polno zaposlenostjo;
poudarja, da bi lahko evropski strukturni 
skladi spodbujali regije, da bi sprejele 
pobude za nova, trajnostna delovna mesta;

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik in 
oblikovanju družbe s polno zaposlenostjo; 
poudarja, da bi morale regije uporabiti 
evropske strukturne sklade, da bi sprejele 
pobude za nova, trajnostna delovna mesta; 

Or. de

Predlog spremembe 9
Andrey Kovatchev

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik in 
oblikovanju družbe s polno zaposlenostjo;
poudarja, da bi lahko evropski strukturni 
skladi spodbujali regije, da bi sprejele 
pobude za nova, trajnostna delovna mesta;

1. meni, da ima kohezijska politika EU 
odločilno vlogo pri razvijanju 
zaposlitvenih možnosti trajnostnega 
gospodarstva, tako da pomaga pri 
odpravljanju regionalnih razlik in 
oblikovanju družbe z visoko stopnjo 
zaposlenosti; poudarja, da bi lahko 
evropski strukturni skladi spodbujali regije, 
da bi sprejele pobude za nova, trajnostna 
delovna mesta;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. v zvezi s tem poudarja pomen zamisli o
celostnem razvoju mest; trajnostna 
preureditev prikrajšanih mestnih četrti bi 
lahko postala vzorčen primer, ki bi 
pokazal, da je mogoče združiti in 
spodbujati ekološke ter socialne in 
gospodarske cilje; meni, da je pogoj za to 
jasen politični okvir, kamor sodi tudi 
nadaljnje spodbujanje razsežnosti mest iz 
strukturnih skladov in nadaljnje 
spodbujanje energetske učinkovitosti pri 
gradnji socialnih stanovanj;

Or. de

Predlog spremembe 11
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da imajo lokalne in 
regionalne oblasti pomembno vlogo pri 
preusmeritvi k večji trajnosti, saj se z 
inteligentno energetsko politiko za 
dejavno spodbujanje izkoriščanja 
obnovljivih virov energije na lokalnem 
območju, z decentralizirano oskrbo z 
energijo in večjo energetsko 
učinkovitostjo borijo proti podnebnim 
spremembam, poleg tega pa državljanom 
dajejo nove gospodarske in zaposlitvene 
možnosti; zato poziva države članice, naj 
pri vseh vrstah naložb v operativnih 
programih čim bolj upoštevajo ukrepe za 
spodbujanje trajnosti in boj proti 
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podnebnim spremembam; 

Or. de

Predlog spremembe 12
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je glede na sedanjo 
gospodarsko krizo in vprašanje podnebnih 
sprememb izredno pomembno podpirati 
razvoj zelenega gospodarstva; poudarja, 
da je za ta namen kohezijska politika EU 
glavno orodje, ki lahko pripomore k 
ustvarjanju novih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 13
Ricardo Cortés Lastra

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja vlogo, ki jo bosta imeli 
regionalna in lokalna raven pri 
spodbujanju trajnostnega gospodarstva, 
zlasti zaradi njune zmožnosti spodbujanja 
povezav med središči za izobraževanje, 
usposabljanje in raziskave ter malimi in 
srednjimi podjetji; 

Or. es
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Predlog spremembe 14
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. opozarja, da podnebne spremembe v 
Evropi različno vplivajo na regije, da so 
glede na študijo Komisije1 posledicam 
podnebnih sprememb najbolj 
izpostavljene regije južne in vzhodne 
Evrope, kjer živi več kot tretjina 
prebivalstva EU, da so najbolj prizadete 
najšibkejše skupine prebivalstva in da bi 
to lahko privedlo do še večjih regionalnih 
in socialnih neravnovesij;
__________________________________
1študija Komisije „Regije 2020: regije, ki so najbolj izpostavljene 
podnebnih sprememb, so na jugu in vzhodu Evrope“,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/reg
ions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (November 2008).

Or. de

Predlog spremembe 15
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava pomembno vlogo regionalnih 
in lokalnih oblasti pri izobraževanju 
mladih, ki je temelj za pridobivanje 
nadaljnjih znanj; meni, da so za določanje 
okvirnih pogojev za izobraževanje in 
nadaljnje usposabljanje v mnogih državah 
pristojni regionalni organi; zato spodbuja 
regije, naj uporabljajo strukturne sklade za 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest na 
področju javnega mestnega prevoza, 
mobilnosti v mestih in izobraževanja;

2. priznava pomembno vlogo regionalnih 
in lokalnih oblasti pri šolskem
izobraževanju, ki je temelj za pridobivanje 
nadaljnjih znanj, usmerjenih v prihodnost; 
meni, da so za določanje okvirnih pogojev 
za izobraževanje v mnogih državah 
pristojni regionalni organi; zato spodbuja 
regije, naj zlasti v prikrajšanih mestnih 
četrtih in regijah uporabljajo strukturne 
sklade za izobraževalno infrastrukturo in s 
temi spodbudami omogočijo celostno in 
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vključujoče šolsko izobraževanje opozarja 
na pomembne možnosti (za 
izobraževanje), ki jih omogoča 
povezovanje javnih organov ter podjetij in 
združenj, za ustvarjanje trajnostnih 
delovnih mest na področju javnega 
mestnega prevoza, mobilnosti v mestih in 
izobraževanja;

Or. de

Predlog spremembe 16
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava pomembno vlogo regionalnih 
in lokalnih oblasti pri izobraževanju 
mladih, ki je temelj za pridobivanje 
nadaljnjih znanj; meni, da so za določanje 
okvirnih pogojev za izobraževanje in 
nadaljnje usposabljanje v mnogih državah 
pristojni regionalni organi; zato spodbuja 
regije, naj uporabljajo strukturne sklade za 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest na 
področju javnega mestnega prevoza, 
mobilnosti v mestih in izobraževanja;

2. priznava pomembno vlogo regionalnih 
in lokalnih oblasti pri izobraževanju 
mladih, ki je temelj za pridobivanje 
nadaljnjih znanj; meni, da so za določanje 
okvirnih pogojev za izobraževanje in 
nadaljnje usposabljanje v mnogih državah 
pristojni regionalni organi; zato spodbuja 
regije, naj uporabljajo strukturne sklade za 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest na 
področju javnega mestnega prevoza, 
mobilnosti v mestih in izobraževanja; 
priporoča, da bi morali lokalni in 
regionalni organi spodbujati 
izobraževalne ustanove, naj šolske 
predmetnike uskladijo s potrebami trga 
dela;

Or. ro

Predlog spremembe 17
Manfred Weber, Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava pomembno vlogo regionalnih 
in lokalnih oblasti pri izobraževanju 
mladih, ki je temelj za pridobivanje 
nadaljnjih znanj; meni, da so za določanje 
okvirnih pogojev za izobraževanje in 
nadaljnje usposabljanje v mnogih državah 
pristojni regionalni organi; zato spodbuja 
regije, naj uporabljajo strukturne sklade za 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest na 
področju javnega mestnega prevoza, 
mobilnosti v mestih in izobraževanja;

2. priznava pomembno vlogo regionalnih 
in lokalnih oblasti pri izobraževanju 
mladih, ki je temelj za pridobivanje 
nadaljnjih znanj; meni, da so za določanje 
okvirnih pogojev za izobraževanje in 
nadaljnje usposabljanje v mnogih državah 
pristojni regionalni organi; zato spodbuja
regije, naj uporabljajo strukturne sklade za 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest;

Or. de

Predlog spremembe 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava pomembno vlogo regionalnih 
in lokalnih oblasti pri izobraževanju 
mladih, ki je temelj za pridobivanje 
nadaljnjih znanj; meni, da so za določanje 
okvirnih pogojev za izobraževanje in 
nadaljnje usposabljanje v mnogih državah 
pristojni regionalni organi; zato spodbuja 
regije, naj uporabljajo strukturne sklade za 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest na 
področju javnega mestnega prevoza, 
mobilnosti v mestih in izobraževanja;

2. priznava pomembno vlogo regionalnih 
in lokalnih oblasti pri izobraževanju 
mladih, ki je temelj za pridobivanje 
nadaljnjih znanj, tudi z vseživljenjskim 
učenjem in preusposabljanjem; meni, da 
so za določanje okvirnih pogojev za 
izobraževanje in nadaljnje usposabljanje v 
mnogih državah pristojni regionalni organi; 
zato spodbuja regije, naj uporabljajo 
strukturne sklade za ustvarjanje trajnostnih 
delovnih mest na področju javnega 
mestnega prevoza, mobilnosti v mestih in 
izobraževanja z glavnim poudarkom na 
enakih možnostih;

Or. ro
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Predlog spremembe 19
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava pomembno vlogo regionalnih 
in lokalnih oblasti pri izobraževanju 
mladih, ki je temelj za pridobivanje 
nadaljnjih znanj; meni, da so za določanje 
okvirnih pogojev za izobraževanje in 
nadaljnje usposabljanje v mnogih državah 
pristojni regionalni organi; zato spodbuja 
regije, naj uporabljajo strukturne sklade za 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest na 
področju javnega mestnega prevoza, 
mobilnosti v mestih in izobraževanja;

2. priznava pomembno vlogo regionalnih 
in lokalnih oblasti pri izobraževanju mladih 
kot temelju za pridobivanje nadaljnjih 
znanj, tudi nekvalificiranih mladih, ki so 
opustili šolanje; meni, da so za določanje 
okvirnih pogojev za izobraževanje in 
nadaljnje usposabljanje v mnogih državah 
pristojni regionalni in lokalni organi; zato 
spodbuja regije, naj uporabljajo strukturne 
sklade za ustvarjanje trajnostnih delovnih 
mest na področju javnega mestnega 
prevoza, mobilnosti v mestih in 
izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 20
Tamás Deutsch, László Surján

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava pomembno vlogo regionalnih 
in lokalnih oblasti pri izobraževanju 
mladih, ki je temelj za pridobivanje 
nadaljnjih znanj; meni, da so za določanje 
okvirnih pogojev za izobraževanje in 
nadaljnje usposabljanje v mnogih državah 
pristojni regionalni organi; zato spodbuja 
regije, naj uporabljajo strukturne sklade za 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest na 
področju javnega mestnega prevoza, 
mobilnosti v mestih in izobraževanja; 

2. priznava pomembno vlogo regionalnih 
in lokalnih oblasti pri izobraževanju 
mladih, ki je temelj za pridobivanje 
nadaljnjih znanj; meni, da so za določanje 
okvirnih pogojev za izobraževanje in 
nadaljnje usposabljanje v mnogih državah 
pristojni regionalni organi; zato spodbuja 
regije, naj uporabljajo strukturne sklade za 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest na 
področju javnega mestnega prevoza, 
mobilnosti v mestih, visokega šolstva ter 
raziskav in razvoja;

Or. hu
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Predlog spremembe 21
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava pomembno vlogo regionalnih 
in lokalnih oblasti pri izobraževanju 
mladih, ki je temelj za pridobivanje 
nadaljnjih znanj; meni, da so za določanje 
okvirnih pogojev za izobraževanje in 
nadaljnje usposabljanje v mnogih državah 
pristojni regionalni organi; zato spodbuja
regije, naj uporabljajo strukturne sklade za 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest na 
področju javnega mestnega prevoza, 
mobilnosti v mestih in izobraževanja;

2. priznava pomembno vlogo regionalnih 
in lokalnih oblasti pri izobraževanju 
mladih, ki je temelj za pridobivanje 
nadaljnjih znanj; meni, da so za določanje 
okvirnih pogojev za izobraževanje in 
nadaljnje usposabljanje v mnogih državah 
pristojni regionalni organi; zato poziva
regije, naj uporabljajo strukturne sklade za 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest na 
področju javnega mestnega prevoza, 
mobilnosti v mestih in izobraževanja;

Or. de

Predlog spremembe 22
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja pomen Evropskega sklada za 
regionalni razvoj za regionalno 
oblikovanje grozdov s povezovanjem 
raziskav, inovacij in infrastrukture na 
lokalni ravni v okviru novih tehnologij, na 
primer pri obnovljivih virih energije in 
energetski učinkovitosti; opozarja, da bi 
lahko takšno povezovanje v grozde 
bistveno spodbudilo lokalni gospodarski 
razvoj in omogočilo ustvarjanje novih 
delovnih mest v regiji;

Or. de
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Predlog spremembe 23
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. se zaveda, da so sheme EU ter 
nacionalne in regionalne sheme 
financiranja še vedno zelo neusklajene, 
zato poudarja, da je treba programe bolje 
usklajevati na več ravneh ter bolj podpreti 
več sinergij med različnimi skupnimi 
politikami, ki uporabljajo sredstva 
strukturnih skladov, sredstva za kmetijstvo 
in razvoj podeželja, okvirni program za 
raziskave ter okvirni program za 
konkurenčnost in inovacije, če naj se 
dosežejo cilji strategije Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 24
László Surján, Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja dodano vrednost ideje o 
vseživljenjskem učenju ter poziva države 
članice, naj temeljito opredelijo lokalne 
možnosti, da bi pripravile potrebam 
prilagojeno usposabljanje, uskladile 
razpoložljive vire z dejanskimi potrebami 
ter povrnile ugled srednješolskega 
poklicnega izobraževanja, tako da bi 
določile visoke izobraževalne standarde, 
zlasti v regijah, kjer je zaradi lokalnih 
možnosti in tradicionalnih delovnih 
področij treba v celoti razviti posebne 
veščine in znanja; poziva Komisijo, naj 
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državam članicam zagotovi zadostno 
tehnično podporo o načinu opredeljevanja 
lokalnih potreb, ter ugotavlja, da bi lahko 
visokokakovostne poklicne srednje šole 
prispevale k manjši brezposelnosti 
diplomantov ter omogočile trajnostno 
zaposlitev;

Or. en

Predlog spremembe 25
Ricardo Cortés Lastra

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja pomen spodbujanja 
trajnostnega razvoja, zaposlovanja ter 
ekonomske in socialne kohezije prek 
raziskav v izobraževanju, usposabljanju, 
raziskovanju in inovacijah; poudarja, da 
je treba spodbuditi naložbe javnega 
sektorja na vseh ravneh (na lokalni, 
regionalni, nacionalni in evropski ravni) 
in zasebnega sektorja v navedene sektorje;

Or. es

Predlog spremembe 26
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. spodbuja zasebni sektor, naj uporabi 
Evropski socialni sklad kot sredstvo za 
spodbujanje podjetniškega odnosa in 
znanj med mladimi ter za poklicno 
svetovanje vsem, ki se soočajo z 
brezposelnostjo;
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Or. en

Predlog spremembe 27
Ricardo Cortés Lastra

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. opozarja na osrednjo vlogo malih in 
srednjih podjetij pri spodbujanju inovacij 
v Evropi; zato poudarja, kako pomembno 
je olajšati ustanavljanje novih podjetij in 
spodbujati utrjevanje njihovega položaja, 
zlasti na področju trajnostnega 
gospodarstva;

Or. es

Predlog spremembe 28
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. v skladu s Pogodbami poudarja pomen 
geografske mobilnosti delojemalcev;
priznava, da povečanje mobilnosti z 
dobrim mestnim prometom izboljšuje 
dostop do možnosti zaposlitve; zato 
spodbuja regije, naj uporabijo sredstva iz 
strukturnih skladov za infrastrukturne 
ukrepe;

3. poudarja, da osebni motorizirani promet 
povzroči 30 % izpustov CO2 in da zlasti v 
velikih mestih in gospodarskih središčih 
pomeni veliko obremenitev za zdravo 
življenjsko okolje; poudarja, da 
optimiziran lokalni promet zmanjšuje 
obremenitev in hkrati izboljšuje dostop do 
možnosti zaposlitve; poudarja, da se na 
tak način tudi odpirajo nova delovna 
mesta v javnem prevozu, kolesarskih 
storitvah ter na drugih storitvenih in 
proizvodnih področjih; poziva Komisijo in 
države članice, naj za spodbujanje 
podnebju prijaznih prevoznih sredstev in 
njihove infrastrukture uporabijo sredstva 
iz strukturnih skladov 
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Or. de

Predlog spremembe 29
Tamás Deutsch, László Surján

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. v skladu s Pogodbami poudarja pomen 
geografske mobilnosti delojemalcev; 
priznava, da povečanje mobilnosti z 
dobrim mestnim prometom izboljšuje 
dostop do možnosti zaposlitve; zato 
spodbuja regije, naj uporabijo sredstva iz 
strukturnih skladov za infrastrukturne 
ukrepe;

3. v skladu s Pogodbami poudarja pomen 
geografske mobilnosti delojemalcev;
priznava, da povečanje mobilnosti z 
dobrim mestnim prometom izboljšuje 
dostop do možnosti zaposlitve in da je 
posledica multiplikativni učinek, ki je 
zlasti pomemben v obmejnih regijah z 
visoko brezposelnostjo; zato spodbuja 
regije, lokalne in regionalne uprave, 
organe in nevladne organizacije na 
obmejnih območjih, naj uporabijo sredstva 
iz strukturnih skladov za infrastrukturne 
ukrepe, ki se izvajajo v okviru programov
nacionalnega in medregionalnega 
sodelovanja;

Or. hu

Predlog spremembe 30
Richard Seeber

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. v skladu s Pogodbami poudarja pomen 
geografske mobilnosti delojemalcev; 
priznava, da povečanje mobilnosti z 
dobrim mestnim prometom izboljšuje 
dostop do možnosti zaposlitve; zato 
spodbuja regije, naj uporabijo sredstva iz 
strukturnih skladov za infrastrukturne 
ukrepe;

3. v skladu s Pogodbami poudarja pomen 
geografske mobilnosti delojemalcev; 
priznava, da povečanje mobilnosti z 
dobrim mestnim prometom izboljšuje 
dostop do možnosti zaposlitve; zato 
spodbuja regije, naj uporabijo sredstva iz 
strukturnih skladov za infrastrukturne 
ukrepe, saj so zlasti za območja z 
omejenimi geografskimi možnostmi, kot 
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so gorske regije in otoki, značilne 
neustrezne lokalne prometne povezave;

Or. de

Predlog spremembe 31
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. v skladu s Pogodbami poudarja pomen 
geografske mobilnosti delojemalcev;
priznava, da povečanje mobilnosti z 
dobrim mestnim prometom izboljšuje 
dostop do možnosti zaposlitve; zato 
spodbuja regije, naj uporabijo sredstva iz 
strukturnih skladov za infrastrukturne 
ukrepe;

3. v skladu s Pogodbami poudarja pomen 
geografske mobilnosti delojemalcev;
priznava, da povečanje mobilnosti z 
dobrim mestnim prometom izboljšuje 
dostop do možnosti zaposlitve; zato 
spodbuja regije, naj uporabijo sredstva iz 
strukturnih skladov za infrastrukturne 
ukrepe in naj uporabijo Evropski socialni 
sklad za zagotavljanje boljših možnosti 
izobraževanja in zaposlovanja za mlade 
na podeželju;

Or. en

Predlog spremembe 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. v skladu s Pogodbami poudarja pomen 
geografske mobilnosti delojemalcev; 
priznava, da povečanje mobilnosti z 
dobrim mestnim prometom izboljšuje 
dostop do možnosti zaposlitve; zato 
spodbuja regije, naj uporabijo sredstva iz 
strukturnih skladov za infrastrukturne 
ukrepe; 

3. v skladu s Pogodbami poudarja pomen 
geografske mobilnosti delojemalcev; 
priznava, da povečanje mobilnosti z 
dobrim mestnim prometom izboljšuje 
dostop do možnosti zaposlitve; zato 
spodbuja regije, naj uporabijo sredstva iz 
strukturnih skladov za infrastrukturne 
ukrepe in uporabijo povezave med 
regijami v različnih državah, da 
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vzpostavijo čezmejna lokalna prometna 
omrežja;

Or. ro

Predlog spremembe 33
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. v skladu s Pogodbami poudarja pomen 
geografske mobilnosti delojemalcev;
priznava, da povečanje mobilnosti z 
dobrim mestnim prometom izboljšuje 
dostop do možnosti zaposlitve; zato 
spodbuja regije, naj uporabijo sredstva iz 
strukturnih skladov za infrastrukturne 
ukrepe;

3. v skladu s Pogodbami poudarja pomen 
geografske mobilnosti delojemalcev;
priznava, da povečanje mobilnosti z 
dobrim mestnim prometom izboljšuje 
dostop do možnosti zaposlitve; zato 
spodbuja regije, naj uporabijo sredstva iz 
strukturnih skladov in kohezijskega sklada 
za infrastrukturne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 34
Andrey Kovatchev

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poleg tega poudarja, da so zlasti na 
mestnih območjih regionalni in lokalni 
organi v najboljšem položaju in imajo 
največ možnosti za ustvarjanje pogojev, 
potrebnih za razvoj grozdov inovativnih 
podjetij, ki trenutno pomenijo najbolj 
trajnostno obliko ustvarjanja delovnih 
mest;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Manfred Weber, Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomen ukrepov za 
spodbujanje rasti in zaposlovanja na
podeželju, da bi preprečili odseljevanje 
prebivalstva s teh območij;

Or. de

Predlog spremembe 36
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomembno vlogo malih in 
srednjih podjetij pri spodbujanju 
trajnostnega zaposlovanja na regionalni 
in lokalni ravni; zato poudarja, da je treba 
takšnim podjetjem olajšati dostop do 
financiranja iz strukturnih skladov;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Ricardo Cortés Lastra

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba izkoristiti 
priložnosti, ki jih pri ustvarjanju delovnih 
mest ponuja novo trajnostno 
gospodarstvo, da bi povečali kakovost in 
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število delovnih mest;

Or. es

Predlog spremembe 38
Andrey Kovatchev

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva pristojne organe držav članic in 
Komisijo, naj bolje skrbijo za trajnostnost 
sofinanciranih ukrepov, kot je predvideno 
v splošni uredbi (1083/2006); opominja 
pristojne organe, da morajo ostati sredstva 
iz strukturnih skladov dolgoročno vezana 
in da se podjetja, ki utegnejo premestiti 
delavna mesta, ne smejo podpirati brez 
preverjanja;

4. poziva pristojne organe držav članic in 
Komisijo, naj bolje skrbijo za trajnostnost 
sofinanciranih ukrepov, kot je predvideno 
v splošni uredbi (1083/2006); opominja 
pristojne organe, da morajo ostati sredstva 
iz strukturnih skladov dolgoročno vezana 
in da se sredstva zagotovijo šele, ko se 
zagotovi trajnost projektov, kot določa 
člen 57 Splošne uredbe (1083/2006);

Or. en

Predlog spremembe 39
Manfred Weber, Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva pristojne organe držav članic in 
Komisijo, naj bolje skrbijo za trajnostnost 
sofinanciranih ukrepov, kot je predvideno 
v splošni uredbi (1083/2006); opominja 
pristojne organe, da morajo ostati sredstva 
iz strukturnih skladov dolgoročno vezana 
in da se podjetja, ki utegnejo premestiti 
delavna mesta, ne smejo podpirati brez 
preverjanja;

4. poziva pristojne organe držav članic in 
Komisijo, naj bolje skrbijo za trajnostnost 
sofinanciranih ukrepov, kot je predvideno 
v splošni uredbi (1083/2006); opominja 
pristojne organe, da morajo ostati sredstva 
iz strukturnih skladov dolgoročno vezana 
in da se podjetja, ki utegnejo premestiti 
delavna mesta, ne smejo podpirati brez 
preverjanja; poziva pristojne organe, naj z 
ustreznimi mehanizmi preprečijo „lov na 
subvencije“;
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Or. de

Predlog spremembe 40
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva pristojne organe držav članic in 
Komisijo, naj bolje skrbijo za trajnostnost 
sofinanciranih ukrepov, kot je predvideno 
v splošni uredbi (1083/2006); opominja 
pristojne organe, da morajo ostati sredstva 
iz strukturnih skladov dolgoročno vezana 
in da se podjetja, ki utegnejo premestiti 
delavna mesta, ne smejo podpirati brez 
preverjanja;

4. poziva pristojne organe držav članic in 
Komisijo, naj bolje skrbijo za trajnostnost 
sofinanciranih ukrepov; opominja pristojne 
organe, da morajo ostati sredstva iz 
strukturnih skladov dolgoročno vezana in 
da se podjetja, ki utegnejo premestiti 
delavna mesta, ne smejo podpirati brez 
preverjanja;

Or. de

Predlog spremembe 41
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva regije in mesta, naj sprejmejo 
smele politike trajnostnih javnih naročil, 
ki imajo osrednjo vlogo pri povečevanju 
zaposlitvenih možnosti, saj ustvarjajo 
ekonomsko povpraševanje in podpirajo 
trajnostni gospodarski sektor; poziva 
Evropsko komisijo, naj regije in mesta 
spodbudi k uvedbi postopkov trajnostnih 
javnih naročil, na primer z izmenjavo 
primerov najboljše prakse, 
izobraževalnimi tečaji ter kampanjami za 
ozaveščanje;

Or. en
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Predlog spremembe 42
Andrey Kovatchev

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponavlja svojo podporo pilotnemu 
projektu „ERASMUS za lokalne in 
regionalne poslance“, ki lahko občinam in 
regijam pomaga pri izmenjavi modelov 
najboljše prakse in ima lahko 
multiplikativni učinek na področju politike 
trga dela.

5. ponavlja svojo podporo pilotnemu 
projektu „ERASMUS za lokalne in 
regionalne poslance“, ki lahko občinam in 
regijam pomaga pri izmenjavi modelov 
najboljše prakse in ima lahko 
multiplikativni učinek na področju politike 
trga dela; poudarja, da je treba določiti 
izvedbene elemente projekta ter tesno 
sodelovati z Odborom regij in 
organizacijami predstavnicami mrež regij;

Or. en

Predlog spremembe 43
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponavlja svojo podporo pilotnemu 
projektu „ERASMUS za lokalne in 
regionalne poslance“, ki lahko občinam in 
regijam pomaga pri izmenjavi modelov 
najboljše prakse in ima lahko 
multiplikativni učinek na področju 
politike trga dela.

5. ponavlja svojo podporo pilotnemu 
projektu „ERASMUS za lokalne in 
regionalne poslance“, ki lahko občinam in 
regijam pomaga pri izmenjavi modelov 
najboljše prakse.

Or. de
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Predlog spremembe 44
Manfred Weber, Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponavlja svojo podporo pilotnemu 
projektu „ERASMUS za lokalne in 
regionalne poslance“, ki lahko občinam in 
regijam pomaga pri izmenjavi modelov 
najboljše prakse in ima lahko 
multiplikativni učinek na področju politike 
trga dela.

5. opozarja na pilotni projekt „ERASMUS 
za lokalne in regionalne poslance“, ki 
lahko občinam in regijam pomaga pri 
izmenjavi modelov najboljše prakse, v 
kolikor je to možno in izvedljivo v 
finančnem okviru, in ima lahko 
multiplikativni učinek na področju politike 
trga dela.

Or. de

Predlog spremembe 45
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponavlja svojo podporo pilotnemu 
projektu „ERASMUS za lokalne in 
regionalne poslance“, ki lahko občinam in 
regijam pomaga pri izmenjavi modelov 
najboljše prakse in ima lahko 
multiplikativni učinek na področju politike 
trga dela.

5. ponavlja svojo podporo pilotnemu 
projektu „ERASMUS za lokalne in 
regionalne poslance“, ki lahko občinam in 
regijam pomaga pri izmenjavi modelov 
najboljše prakse in ima lahko 
multiplikativni učinek na področju politike 
trga dela, če projekt ne pomeni 
prevelikega in nesorazmernega upravnega 
bremena;

Or. de

Predlog spremembe 46
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponavlja svojo podporo pilotnemu 
projektu „ERASMUS za lokalne in 
regionalne poslance“, ki lahko občinam in 
regijam pomaga pri izmenjavi modelov 
najboljše prakse in ima lahko 
multiplikativni učinek na področju politike 
trga dela.

5. ponavlja svojo podporo pilotnemu 
projektu „ERASMUS za lokalne in 
regionalne poslance“, ki lahko občinam in 
regijam pomaga pri izmenjavi modelov 
najboljše prakse in ima lahko 
multiplikativni učinek na področju politike 
trga dela; poziva Komisijo, naj pospeši 
postopek za izvajanje tega pilotnega 
projekta;

Or. en

Predlog spremembe 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponavlja svojo podporo pilotnemu 
projektu „ERASMUS za lokalne in 
regionalne poslance“, ki lahko občinam in 
regijam pomaga pri izmenjavi modelov 
najboljše prakse in ima lahko 
multiplikativni učinek na področju politike 
trga dela. 

5. poziva Komisijo, naj nadaljuje s 
pilotnim projektom „ERASMUS za 
lokalne in regionalne poslance“, ki lahko 
občinam in regijam pomaga pri izmenjavi 
modelov najboljše prakse in s 
prevzemanjem uspešnih modelov izboljša 
upravne zmogljivosti ter ima lahko 
multiplikativni učinek na področju politike 
trga dela.

Or. ro

Predlog spremembe 48
Tamás Deutsch, László Surján

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponavlja svojo podporo pilotnemu 5. ponavlja svojo podporo pilotnemu 
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projektu „ERASMUS za lokalne in 
regionalne poslance“, ki lahko občinam in 
regijam pomaga pri izmenjavi modelov 
najboljše prakse in ima lahko 
multiplikativni učinek na področju politike 
trga dela.

projektu „ERASMUS za lokalne in
regionalne poslance“, ki lahko občinam in 
regijam ter zlasti poslancem iz obmejnih 
regij pomaga pri izmenjavi modelov 
najboljše prakse in ima lahko 
multiplikativni učinek na področju politike 
trga dela.

Or. hu

Predlog spremembe 49
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponavlja svojo podporo pilotnemu 
projektu „ERASMUS za lokalne in 
regionalne poslance“, ki lahko občinam in 
regijam pomaga pri izmenjavi modelov 
najboljše prakse in ima lahko
multiplikativni učinek na področju politike 
trga dela.

5. poziva Komisijo, naj zagotovi 
nadaljevanje pilotnega projekta 
„ERASMUS za lokalne in regionalne 
poslance“, ki mora občinam in regijam 
pomagati pri izmenjavi modelov najboljše 
prakse, da bi imel multiplikativni učinek na 
področju politike trga dela.

Or. en

Predlog spremembe 50
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponavlja svojo podporo pilotnemu 
projektu „ERASMUS za lokalne in 
regionalne poslance“, ki lahko občinam in 
regijam pomaga pri izmenjavi modelov 
najboljše prakse in ima lahko 
multiplikativni učinek na področju politike 
trga dela.

5. ponavlja svojo podporo pilotnemu 
projektu „ERASMUS za lokalne in 
regionalne poslance“, ki lahko občinam in 
regijam pomaga pri izmenjavi modelov 
najboljše prakse, tudi s spodbujanjem 
lokalnih pobud, in ima lahko 
multiplikativni učinek na področju politike 
trga dela.
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Or. ro

Predlog spremembe 51
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj del 
prihodka iz sistema trgovanja z emisijami 
namenijo podnebnim ukrepom na lokalni 
ravni, saj bo to spodbudilo ustvarjanje 
delovnih mest na tej ravni, državam 
članicam pa pomagalo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 52
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. priporoča, naj regionalni organi 
sprejmejo razvojne strategije v skladu s 
cilji strategije EU 2020, da bi ustvarili 
nova delovna mesta v trajnostnem 
gospodarstvu.

Or. ro


