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Predlog spremembe 1
Elie Hoarau

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta, ki je del 
strategije EU 2020, saj lahko samo 
kvalificirana delovna sila prispeva k 
razvoju konkurenčnega, trajnostnega in 
inovativnega gospodarstva;

1. pozdravlja program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta, ki je del 
strategije 2020, in poudarja, da je za 
razvoj konkurenčnega, trajnostnega in 
inovativnega gospodarstva izjemno 
pomembno, da imajo nameščenci in 
delavci, ki živijo v Evropski uniji, možnost 
usposabljanja skozi celotno poklicno pot, 
kar jim omogoča stalno izboljševanje 
znanja in spretnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta, ki je del 
strategije EU 2020, saj lahko samo 
kvalificirana delovna sila prispeva k
razvoju konkurenčnega, trajnostnega in 
inovativnega gospodarstva;

1. pozdravlja program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta, ki je del 
strategije EU 2020, in poudarja, da so 
potrebna vse bolj zahtevna znanja in 
spretnosti, da bi lahko bil ta dejavnik 
odločilen pri razvoju konkurenčnega, 
trajnostnega in inovativnega gospodarstva;

Or. es

Predlog spremembe 3
Petru Constantin Luhan
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta, ki je del 
strategije EU 2020, saj lahko samo 
kvalificirana delovna sila prispeva k 
razvoju konkurenčnega, trajnostnega in 
inovativnega gospodarstva;

1. pozdravlja program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta, ki je del 
strategije EU 2020, in poudarja, da so 
konkretni in skladni ukrepi za 
usposabljanje kvalificirane delovne sile 
odločilnega pomena za razvoj
konkurenčnega, trajnostnega in 
inovativnega gospodarstva;

Or. ro

Predlog spremembe 4
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta, ki je del 
strategije EU 2020, saj lahko samo 
kvalificirana delovna sila prispeva k 
razvoju konkurenčnega, trajnostnega in 
inovativnega gospodarstva;

1. pozdravlja program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta, ki je del 
strategije EU 2020, saj lahko samo 
kvalificirana delovna sila prispeva k 
razvoju konkurenčnega, trajnostnega in 
inovativnega gospodarstva, pri čemer jo je 
treba učinkovito vključiti na trg dela;

Or. lt

Predlog spremembe 5
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta, ki je del 

1. pozdravlja program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta, ki je del 
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strategije EU 2020, saj lahko samo 
kvalificirana delovna sila prispeva k 
razvoju konkurenčnega, trajnostnega in 
inovativnega gospodarstva;

strategije EU 2020, saj lahko samo 
kvalificirana delovna sila prispeva k 
razvoju konkurenčnega, trajnostnega in 
inovativnega gospodarstva; v luči izkušenj 
iz sedanje gospodarske krize vztraja, da je 
treba sprejeti program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta v obdobju po 
krizi ter razviti mehanizem, s katerim bi 
preprečili ponavljanje takšnih pojavov;

Or. ro

Predlog spremembe 6
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta, ki je del 
strategije EU 2020, saj lahko samo 
kvalificirana delovna sila prispeva k 
razvoju konkurenčnega, trajnostnega in 
inovativnega gospodarstva;

1. pozdravlja program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta, ki je del 
strategije EU 2020, saj lahko samo 
kvalificirana delovna sila prispeva k 
razvoju konkurenčnega, trajnostnega in 
inovativnega gospodarstva, oblikovati pa je 
treba tudi razvojne politike, usmerjene v 
nadgradnjo sistema za znanost in 
inovacije, ki bi spodbujale večjo 
zaposljivost, rast in socialno kohezijo; 

Or. pt

Predlog spremembe 7
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta, ki je del 
strategije EU 2020, saj lahko samo 

1. pozdravlja program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta, ki je del 
strategije EU 2020, saj lahko samo 
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kvalificirana delovna sila prispeva k 
razvoju konkurenčnega, trajnostnega in 
inovativnega gospodarstva;

kvalificirana delovna sila prispeva k 
razvoju konkurenčnega, trajnostnega in 
inovativnega gospodarstva; poudarja, da 
mora EU doseči svoj cilj na področju 
zaposlovanja: do leta 2020 zagotoviti 75-
odstotno stopnjo zaposlenosti prebivalstva 
v starosti od 20 do 64 let;

Or. lt

Predlog spremembe 8
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta, ki je del 
strategije EU 2020, saj lahko samo
kvalificirana delovna sila prispeva k 
razvoju konkurenčnega, trajnostnega in 
inovativnega gospodarstva;

1. pozdravlja program za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta, ki je del 
strategije EU 2020, saj lahko kvalificirana 
delovna sila prispeva k razvoju 
konkurenčnega, trajnostnega in 
inovativnega gospodarstva; poudarja, da je 
eden od ciljev strategije Evropa 2020 
spodbujanje gospodarstva, ki je 
gospodarno z viri ter okolju prijazno, 
konkurenčno in socialno;

Or. en

Predlog spremembe 9
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) poudarja, da je treba izboljšati in 
diverzificirati zavode za zaposlovanje tako 
za iskalce zaposlitve kot za delodajalce in 
še zlasti razviti posebne zavode za 
zaposlovanje za brezposelne mlade in 



AM\871482SL.doc 7/30 PE467.282v01-00

SL

ranljive skupine;

Or. ro

Predlog spremembe 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(a) poziva k temu, da se več pozornosti 
nameni zmanjšanju brezposelnosti med 
mladimi, med katerimi je veliko visoko 
izobraženih in usposobljenih, vendar 
zaradi dejavnikov, kot je pomanjkanje 
izkušenj, ne morejo najti službe, in da se 
za dosego tega cilja sprejmejo dejanski in 
učinkoviti ukrepi; poudarja, da bi lahko 
takšno stanje privedlo do dolgoročne 
izkrivljenosti trga delovne sile v EU;

Or. pl

Predlog spremembe 11
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 2 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(2) poziva države članice, naj oblikujejo 
nabor instrumentov za olajšanje dostopa 
do trga delovne sile starejšim, ki bodo 
zagotovili boljše delovne in življenjske 
pogoje;

Or. ro
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Predlog spremembe 12
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(b) opozarja, da se brezposelnost žensk 
povečuje in da so med brezposelnimi celo 
visoko usposobljene in izobražene ženske, 
ter poziva Komisijo, naj zagotovi, da imajo 
na trgu delovne sile ženske in moški 
enake možnosti; 

Or. pl

Predlog spremembe 13
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 3 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(3) podpira spodbujanje celovitih 
pristopov, ki združujejo glavne akterje na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, da 
se spodbudi nenehno usposabljanje, 
izboljša kakovost usposabljanja in razvije 
podjetniška kultura;

Or. ro

Predlog spremembe 14
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. soglaša z učinkovitejšo porabo 
finančnih sredstev za razvoj novih znanj 
in spretnosti ter ustvarjanje novih 

2. podpira učinkovitejšo porabo različnih 
strukturnih sredstev v okviru kohezijske 
politike, kot je npr. Evropski sklad za 
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delovnih mest, tudi na rastočem področju 
„zelenega“ gospodarstva; to pomeni 
predvsem Evropski socialni sklad,
Evropski sklad za regionalni razvoj, 
Evropski sklad za razvoj podeželja, 
program vseživljenjskega učenja in 
program Progress;

regionalni razvoj, Evropski socialni sklad 
in Evropski sklad za razvoj podeželja, ter 
boljše usklajevanje teh skladov z drugimi 
evropskimi finančnimi instrumenti, 
usmerjenimi v razvoj novih znanj in 
ustvarjanje novih delovnih mest, kot so
program vseživljenjskega učenja in 
program Progress, da se spodbudijo 
sinergije med različnimi finančnimi 
instrumenti in med različnimi evropskimi 
politikami z namenom doseči cilje 
programa; 

Or. pt

Predlog spremembe 15
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. soglaša z učinkovitejšo porabo finančnih 
sredstev za razvoj novih znanj in spretnosti 
ter ustvarjanje novih delovnih mest, tudi 
na rastočem področju „zelenega“ 
gospodarstva; to pomeni predvsem 
Evropski socialni sklad, Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski sklad za razvoj 
podeželja, program vseživljenjskega 
učenja in program Progress;

2. soglaša z učinkovitejšo porabo finančnih 
sredstev za razvoj novih znanj in spretnosti 
ter večjim sodelovanjem nacionalnih vlad 
pri krepitvi ustvarjanja novih delovnih 
mest, tudi na rastočem področju „zelenega“ 
gospodarstva; to pomeni predvsem 
največjo možno uporabo sredstev:
Evropskega socialnega sklada,
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Evropskega sklada za razvoj podeželja, 
programa vseživljenjskega učenja in 
programa Progress;

Or. lt

Predlog spremembe 16
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. soglaša z učinkovitejšo porabo finančnih 
sredstev za razvoj novih znanj in spretnosti 
ter ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na 
rastočem področju „zelenega“ 
gospodarstva; to pomeni predvsem 
Evropski socialni sklad, Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski sklad za razvoj 
podeželja, program vseživljenjskega učenja 
in program Progress;

2. poudarja, da je treba zagotoviti 
učinkovitejšo porabo finančnih sredstev za 
razvoj novih znanj in spretnosti ter 
ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na 
rastočem področju „zelenega“ 
gospodarstva; to pomeni predvsem 
Evropski socialni sklad, Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski sklad za razvoj 
podeželja, program vseživljenjskega učenja 
in program Progress; 

Or. es

Predlog spremembe 17
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. soglaša z učinkovitejšo porabo finančnih 
sredstev za razvoj novih znanj in spretnosti 
ter ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na 
rastočem področju „zelenega“ 
gospodarstva; to pomeni predvsem 
Evropski socialni sklad, Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski sklad za razvoj 
podeželja, program vseživljenjskega učenja 
in program Progress;

2. soglaša z učinkovitejšo porabo finančnih 
sredstev za razvoj novih znanj in spretnosti 
ter ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na 
rastočem področju „zelenega“ 
gospodarstva; to pomeni predvsem 
Evropski socialni sklad, Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski sklad za razvoj 
podeželja, program vseživljenjskega učenja 
in program Progress; v zvezi s tem 
poudarja pomen decentraliziranega 
pristopa pri uporabi teh sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 18
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. soglaša z učinkovitejšo porabo finančnih 
sredstev za razvoj novih znanj in spretnosti 
ter ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na 
rastočem področju „zelenega“ 
gospodarstva; to pomeni predvsem 
Evropski socialni sklad, Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski sklad za razvoj 
podeželja, program vseživljenjskega učenja 
in program Progress;

2. soglaša z učinkovitejšo porabo finančnih 
sredstev za razvoj novih znanj in spretnosti 
ter ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na 
rastočem področju „zelenega“ 
gospodarstva; to pomeni predvsem 
Evropski socialni sklad, Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski sklad za razvoj 
podeželja, program vseživljenjskega učenja 
in program Progress; podpira uporabo 
programov INTERREG za pridobivanje 
novih znanj za delavce in spodbujanje 
zaposlovanja; 

Or. ro

Predlog spremembe 19
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. soglaša z učinkovitejšo porabo finančnih 
sredstev za razvoj novih znanj in spretnosti 
ter ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na 
rastočem področju „zelenega“ 
gospodarstva; to pomeni predvsem 
Evropski socialni sklad, Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski sklad za razvoj 
podeželja, program vseživljenjskega učenja 
in program Progress;

2. soglaša z učinkovitejšo porabo finančnih 
sredstev za razvoj novih znanj in spretnosti 
ter ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na 
rastočem področju „zelenega“ 
gospodarstva; to pomeni predvsem 
Evropski socialni sklad, Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski sklad za razvoj 
podeželja, program vseživljenjskega učenja 
in program Progress; poudarja pomen 
sinergij med različnimi evropskimi skladi;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. soglaša z učinkovitejšo porabo finančnih 
sredstev za razvoj novih znanj in spretnosti 
ter ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na 
rastočem področju „zelenega“ 
gospodarstva; to pomeni predvsem 
Evropski socialni sklad, Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski sklad za razvoj 
podeželja, program vseživljenjskega učenja 
in program Progress;

2. soglaša z učinkovitejšo porabo finančnih 
sredstev za razvoj novih znanj in spretnosti 
ter ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na 
rastočem področju „zelenega“ 
gospodarstva; to pomeni predvsem 
Evropski socialni sklad, Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski sklad za razvoj 
podeželja, program vseživljenjskega učenja 
in program Progress; meni, da je treba 
posameznikom in podjetjem zagotoviti 
tudi ustrezne spodbude za vlaganje v 
usposabljanje za izboljšanje znanj in 
spretnosti zaposlenih, da se odzovejo na 
zahteve trga;

Or. lt

Predlog spremembe 21
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. soglaša z učinkovitejšo porabo finančnih 
sredstev za razvoj novih znanj in spretnosti 
ter ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na 
rastočem področju „zelenega“ 
gospodarstva; to pomeni predvsem 
Evropski socialni sklad, Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski sklad za razvoj 
podeželja, program vseživljenjskega učenja 
in program Progress;

2. soglaša z učinkovitejšo porabo finančnih 
sredstev za razvoj novih znanj in spretnosti 
ter ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na 
rastočem področju „zelenega“ 
gospodarstva; to pomeni predvsem 
Evropski socialni sklad, Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski sklad za razvoj 
podeželja, program vseživljenjskega učenja 
in program Progress; v zvezi s tem 
poudarja prispevek kohezijske politike k 
vodilni pobudi EU za Evropo, gospodarno 
z viri , in njen potencial za trajnostno rast, 
o katerem je treba razmisliti; poudarja 
možnost novega trajnostnega 
gospodarstva in posebno potrebo po 
razvoju znanj s področja okolju 
prijaznega ravnanja, da se delavcem 
omogoči polno izkoriščanje teh možnosti 



AM\871482SL.doc 13/30 PE467.282v01-00

SL

in da se uporabi znanje zainteresiranih 
strani civilne družbe o ekoloških in 
okoljskih vprašanjih, tako da se jih vključi 
v oblikovanje, izvajanje, spremljanje in 
ocenjevanje nacionalnih programov 
reform;

Or. en

Predlog spremembe 22
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. soglaša z učinkovitejšo porabo finančnih 
sredstev za razvoj novih znanj in spretnosti 
ter ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na 
rastočem področju „zelenega“ 
gospodarstva; to pomeni predvsem 
Evropski socialni sklad, Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski sklad za razvoj 
podeželja, program vseživljenjskega učenja 
in program Progress;

2. soglaša z učinkovitejšo porabo finančnih 
sredstev za razvoj novih znanj in spretnosti 
ter ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na 
rastočem področju „zelenega“ 
gospodarstva; zagovarja uporabo 
socialnega gospodarstva kot sredstva za 
ustvarjanje delovnih mest za družbene 
skupine z omejenimi možnostmi; to 
pomeni predvsem Evropski socialni sklad, 
Evropski sklad za regionalni razvoj, 
Evropski sklad za razvoj podeželja, 
program vseživljenjskega učenja in 
program Progress;

Or. ro

Predlog spremembe 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) pozdravlja začetek pilotnega projekta 
„Tvoja prva zaposlitev EURES“ , ki je 
namenjena mladim iskalcem zaposlitve v 
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27 državah članicah; meni, da bi v ta 
projekt morale vključiti lokalne oblasti in 
organizacije, ki so odgovorne za 
vključevanje mladih v družbo, ne glede na 
njihov položaj v družbi ali geografsko 
poreklo;

Or. ro

Predlog spremembe 24
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je pri izvajanju programa 
za nova znanja in spretnosti ter delovna 
mesta pomembna regionalna razsežnost; 
meni, da bo sodelovanje evropskih regij 
pripomoglo k uspehu programa, in poziva 
k okrepitvi te razsežnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 25
Elie Hoarau

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. soglaša z večjim vplivom instrumentov 
kohezijske politike, vključno z Evropskim 
socialnim skladom, s poudarkom na 
zgostitvi finančnih sredstev na manjše 
število prednostnih nalog, boljšimi 
razmerami za institucionalne reforme, 
usmerjenostjo k jasnim in merljivim 
ciljem ter sklenitvijo pogodb o naložbah v 
razvoj in partnerstvom med Komisijo in 
državami članicami;

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 26
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. soglaša z večjim vplivom instrumentov 
kohezijske politike, vključno z Evropskim 
socialnim skladom, s poudarkom na 
zgostitvi finančnih sredstev na manjše 
število prednostnih nalog, boljšimi
razmerami za institucionalne reforme, 
usmerjenostjo k jasnim in merljivim ciljem 
ter sklenitvijo pogodb o naložbah v razvoj 
in partnerstvom med Komisijo in državami 
članicami;

3. soglaša z večjim vplivom instrumentov 
kohezijske politike, vključno z Evropskim 
socialnim skladom, s poudarkom na 
zgostitvi finančnih sredstev na manjše 
število prednostnih nalog, boljšimi 
razmerami za institucionalne reforme, 
krepitvijo načela partnerstva, 
usmerjenostjo k jasnim in merljivim ciljem 
ter sklenitvijo pogodb o naložbah v razvoj 
in partnerstvom med Komisijo in državami 
članicami;

Or. en

Predlog spremembe 27
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je Evropski socialni 
sklad večletni program, ki je ključnega 
pomena za izboljšanje zaposljivosti ter 
prispeva tudi k cilju socialne vključenosti 
in okrepitve konkurenčnosti evropskih 
regij; zato predlaga, da bi več sredstev 
Evropskega socialnega sklada namenili 
horizontalnim prednostnim nalogam in 
hkrati politično dejavnost razširili tudi na 
področje zaposlovanja;

Or. lt
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Predlog spremembe 28
Kerstin Westphal

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira politiko za ustvarjanje novih 
delovnih mest, ki bi upoštevala potrebe 
malih in srednjih podjetij, saj zagotavljajo 
dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem 
sektorju;

4. podpira politiko za ustvarjanje novih 
delovnih mest, ki bi upoštevala potrebe 
malih in srednjih podjetij, saj zagotavljajo 
dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem 
sektorju; poudarja, da je treba v zvezi s 
tem izkoristiti tudi znanje in izkušnje 
starejših, na primer prek projektov 
mentorstva; 

Or. de

Predlog spremembe 29
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira politiko za ustvarjanje novih 
delovnih mest, ki bi upoštevala potrebe 
malih in srednjih podjetij, saj zagotavljajo 
dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem 
sektorju;

4. podpira politiko za ustvarjanje novih 
delovnih mest, ki bi upoštevala potrebe 
malih in srednjih podjetij, saj zagotavljajo 
dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem 
sektorju, in meni, da je treba oblikovati 
tudi mehanizme usposabljanja, ki bodo 
ustrezali potrebam podjetij;

Or. pt

Predlog spremembe 30
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira politiko za ustvarjanje novih 
delovnih mest, ki bi upoštevala potrebe 
malih in srednjih podjetij, saj zagotavljajo 
dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem 
sektorju;

4. podpira politiko za ustvarjanje novih 
delovnih mest, ki bi prednostno upoštevala 
potrebe malih in srednjih podjetij, saj 
zagotavljajo dve tretjini vseh delovnih mest 
v zasebnem sektorju; 

Or. es

Predlog spremembe 31
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira politiko za ustvarjanje novih 
delovnih mest, ki bi upoštevala potrebe 
malih in srednjih podjetij, saj zagotavljajo 
dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem 
sektorju;

4. podpira politiko za ustvarjanje novih 
delovnih mest, ki bi upoštevala potrebe 
malih in srednjih podjetij, saj zagotavljajo 
dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem 
sektorju; poudarja, da je za usposabljanje 
in ustvarjanje delovnih mest pomembno 
financiranje zasebnega sektorja; 

Or. fr

Predlog spremembe 32
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira politiko za ustvarjanje novih 
delovnih mest, ki bi upoštevala potrebe 
malih in srednjih podjetij, saj zagotavljajo 
dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem 
sektorju;

4. podpira politiko za ustvarjanje novih 
delovnih mest, ki bi upoštevala potrebe 
malih in srednjih podjetij, saj zagotavljajo 
dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem 
sektorju; meni, da je treba spodbuditi 
reformo trga delovne sile, da se izboljša 
njegova prožnost in prožna varnost; 
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poudarja, da je treba razviti nova znanja, 
ki so potrebna za delo v današnjem in 
jutrišnjem svetu, izboljšati kakovost 
delovnih mest, zagotoviti boljše delovne 
pogoje in omogočiti ustvarjanje novih 
delovnih mest;

Or. lt

Predlog spremembe 33
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira politiko za ustvarjanje novih 
delovnih mest, ki bi upoštevala potrebe 
malih in srednjih podjetij, saj zagotavljajo 
dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem 
sektorju;

4. podpira politiko za ustvarjanje novih 
delovnih mest, ki bi upoštevala potrebe 
malih in srednjih podjetij, saj zagotavljajo 
dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem 
sektorju; poziva države članice in 
Komisijo, naj še posebej obravnavajo 
podjetništvo žensk, ki v zadnjem desetletju 
stagnira, mu zagotovijo ugodne pogoje za 
ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest 
ter izboljšajo dostop teh podjetij do 
finančnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 34
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira politiko za ustvarjanje novih 
delovnih mest, ki bi upoštevala potrebe 
malih in srednjih podjetij, saj zagotavljajo 
dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem 
sektorju;

4. podpira politiko za ustvarjanje novih 
delovnih mest, ki bi upoštevala potrebe 
malih in srednjih podjetij, saj zagotavljajo 
dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem 
sektorju; zagovarja inovativne ukrepe za 
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ustvarjanje novih znanj in spretnosti, 
zlasti v okviru malih in srednjih podjetij; 

Or. ro

Predlog spremembe 35
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – točka a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(a) meni, da je treba v luči starajočega se 
prebivalstva Evrope sprejeti odločnejše 
ukrepe za lažje zaposlovanje ljudi, 
starejših od 55 let, na primer v obliki 
spodbud za delodajalce; poudarja, da je 
pomembno tem ljudem zagotoviti dodatno 
usposabljanje in pridobivanje novih 
spretnosti, kar jim bo omogočilo vrnitev 
na trg delovne sile;

Or. pl

Predlog spremembe 36
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja na pomen izvajanja načel 
prožne varnosti; poziva k vzpostavitvi 
sistema usklajenega usposabljanja in 
zaposlovanja, dohodkovne podpore in 
ravnovesja med poklicnim in zasebnim 
življenjem, ki bi zagotovil prožnost trga 
delovne sile, varnost delavcev in varnost 
delovnih mest ter izboljšal ravnovesje teh 
dejavnikov na trgu delovne sile;

Or. lt
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Predlog spremembe 37
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj pregleda obstoječ 
okvir evropskih sistemov neposredne 
pomoči podjetjem in preuči možnosti, da 
bi večji del podpore podjetjem namenili 
ustvarjanju novih delovnih mest, 
razvijanju znanja in spretnosti delavcev in
izvajanju programov nadaljnjega 
usposabljanja;

Or. lt

Predlog spremembe 38
Elie Hoarau

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da so nujne učinkovite spodbude 
in sistemi o delitvi stroškov, s čimer bi 
povečali javne in zasebne naložbe v stalno 
usposabljanje delovne sile in vseživljenjsko 
učenje na področju informacijske in 
komunikacijske tehnologije in digitalne 
opismenjenosti;

5. meni, da so nujne učinkovite spodbude 
in sistemi o delitvi stroškov, s čimer bi 
povečali javne in zasebne naložbe v stalno 
usposabljanje nameščencev in delavcev, v 
izobraževanje ter v vključevanje najbolj 
prikrajšanih v svet dela, med drugim na 
področju informacijske in komunikacijske 
tehnologije in digitalne pismenosti;

Or. fr

Predlog spremembe 39
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da so nujne učinkovite spodbude 
in sistemi o delitvi stroškov, s čimer bi 
povečali javne in zasebne naložbe v stalno 
usposabljanje delovne sile in 
vseživljenjsko učenje na področju 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije in digitalne opismenjenosti;

5. meni, da so neizogibne učinkovite 
spodbude in sistemi o delitvi stroškov, s 
čimer bi povečali javne in zasebne naložbe 
v stalno usposabljanje delovne sile in 
vseživljenjsko učenje na področju 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije in digitalne pismenosti;

Or. es

Predlog spremembe 40
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da so nujne učinkovite spodbude 
in sistemi o delitvi stroškov, s čimer bi 
povečali javne in zasebne naložbe v stalno 
usposabljanje delovne sile in 
vseživljenjsko učenje na področju 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije in digitalne opismenjenosti;

5. opozarja, da so nujne učinkovite 
spodbude in sistemi o delitvi stroškov, s 
čimer bi povečali javne in zasebne naložbe 
v stalno usposabljanje delovne sile in 
vseživljenjsko učenje na področju 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije in digitalne pismenosti, ter 
hkrati opozarja na učenje jezikov, 
razvijanje spretnosti s področja 
načrtovanja, analize, organizacije, 
reševanja težav in komuniciranja ter na 
razvoj zmožnosti prilagajanja novim 
razmeram;

Or. lt

Predlog spremembe 41
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da so nujne učinkovite spodbude 
in sistemi o delitvi stroškov, s čimer bi 
povečali javne in zasebne naložbe v stalno 
usposabljanje delovne sile in 
vseživljenjsko učenje na področju 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije in digitalne opismenjenosti;

5. meni, da so nujne učinkovite spodbude 
in sistemi o delitvi stroškov, s čimer bi 
povečali javne in zasebne naložbe v stalno 
usposabljanje delovne sile in 
vseživljenjsko učenje na področju 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije in digitalne pismenosti;
poudarja, da je pomembno izboljšati 
dostop ljudi do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij neodvisno od 
njihovega kraja prebivališča ali socialnih 
razmer;

Or. en

Predlog spremembe 42
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da bo podpora zasebnim 
podjetjem na področju raziskav in razvoja 
ustvarila nova delovna mesta in 
omogočila razvoj novih znanj in 
spretnosti, ki bodo ustrezali potrebam 
trga;

Or. ro

Predlog spremembe 43
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je za povečanje poklicnih 6. poudarja, da je za povečanje poklicnih 
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kvalifikacij in prilagajanje potrebam na 
trgu dela potrebna izmenjava izkušenj in 
povezovanje med visokošolskimi in 
raziskovalnimi ustanovami ter 
podjetniškimi središči;

kvalifikacij in prilagajanje potrebam na 
trgu dela potrebna izmenjava izkušenj in 
najboljših praks ter povezovanje med 
visokošolskimi in raziskovalnimi 
ustanovami ter podjetniškimi središči in 
oblikovanje mehanizmov za usklajevanje 
med njimi;

Or. en

Predlog spremembe 44
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je za povečanje poklicnih 
kvalifikacij in prilagajanje potrebam na 
trgu dela potrebna izmenjava izkušenj in 
povezovanje med visokošolskimi in 
raziskovalnimi ustanovami ter 
podjetniškimi središči;

6. poudarja, da je za povečanje poklicnih 
kvalifikacij in prilagajanje potrebam na 
trgu dela nujna izmenjava izkušenj in 
povezovanje med visokošolskimi in 
raziskovalnimi ustanovami ter 
podjetniškimi središči;

Or. es

Predlog spremembe 45
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je za povečanje poklicnih 
kvalifikacij in prilagajanje potrebam na 
trgu dela potrebna izmenjava izkušenj in 
povezovanje med visokošolskimi in 
raziskovalnimi ustanovami ter 
podjetniškimi središči;

6. poudarja, da je za povečanje poklicnih 
kvalifikacij in prilagajanje potrebam na 
trgu dela potrebna izmenjava izkušenj in 
povezovanje med visokošolskimi in 
raziskovalnimi ustanovami ter
podjetniškimi središči; poudarja, da je 
treba okrepiti omrežja delodajalcev in 
spodbujati izmenjave primerov najboljše 
prakse med njimi; vztraja, da je 
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pomembno zagotoviti stabilno ravnovesje 
med ponudbo in povpraševanjem med 
delodajalci in ustanovami za 
usposabljanje; 

Or. ro

Predlog spremembe 46
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je za povečanje poklicnih 
kvalifikacij in prilagajanje potrebam na 
trgu dela potrebna izmenjava izkušenj in 
povezovanje med visokošolskimi in 
raziskovalnimi ustanovami ter 
podjetniškimi središči;

6. poudarja, da je za povečanje poklicnih 
kvalifikacij in prilagajanje potrebam na 
trgu dela potrebna izmenjava izkušenj in 
povezovanje med visokošolskimi in 
raziskovalnimi ustanovami ter 
podjetniškimi središči na nacionalni in 
vseevropski ravni;

Or. lt

Predlog spremembe 47
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je za povečanje poklicnih 
kvalifikacij in prilagajanje potrebam na 
trgu dela potrebna izmenjava izkušenj in 
povezovanje med visokošolskimi in 
raziskovalnimi ustanovami ter 
podjetniškimi središči;

6. poudarja, da je za povečanje poklicnih 
kvalifikacij in prilagajanje potrebam na 
trgu dela potrebna izmenjava izkušenj in 
povezovanje med visokošolskimi in 
raziskovalnimi ustanovami ter 
podjetniškimi središči; meni, da je treba 
na trgu dela zagotoviti pogoje, ki bodo 
olajšali ustvarjanje novih delovnih mest, 
kot so zmanjševanje upravnih bremen ali 
davkov, povezanih z zaposlovanjem in 
mobilnostjo, ki sta posebej pomembna v 
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hitro rastočih sektorjih, ki so močno 
odvisni od tehnoloških raziskav in 
razvoja; meni, da je treba spodbujati 
podjetništvo, na primer z izmenjavo 
primerov najboljše prakse pri razvoju 
podjetništva in izvajanju programa 
Erasmus za mlade podjetnike;

Or. lt

Predlog spremembe 48
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je za povečanje poklicnih 
kvalifikacij in prilagajanje potrebam na 
trgu dela potrebna izmenjava izkušenj in 
povezovanje med visokošolskimi in 
raziskovalnimi ustanovami ter 
podjetniškimi središči;

6. poudarja, da je za povečanje poklicnih 
kvalifikacij in prilagajanje potrebam na 
trgu dela potrebna izmenjava izkušenj in 
povezovanje med visokošolskimi in 
raziskovalnimi ustanovami ter 
podjetniškimi središči, kakor tudi javnimi 
institucijami in lokalnimi oblastmi; poziva 
lokalne in regionalne oblasti, naj
spodbujajo sistem za okoljsko ravnanje in 
presojanje (EMAS) in naj spodbujajo vse 
gospodarske sektorje pri prizadevanjih, da 
bi pridobili registracijo EMAS; poziva k 
oblikovanju programov poklicnega 
svetovanja za lokalne in regionalne 
uprave, da se okrepi splošno znanje o 
ekoloških in okoljskih vprašanjih in 
spodbudi razvoj trajnostnega 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 49
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva k temu, da se omogoči 
vzpostavitev enotnega evropskega sistema 
visokošolskih meril, ki jih je treba 
upoštevati pri zagotavljanju, da vsi 
evropski študentje na trgu dela nastopajo 
pod enakimi pogoji, in da se prek 
izmenjave primerov najboljše prakse 
izboljša delovanje univerz;

Or. lt

Predlog spremembe 50
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. pozdravlja predlog Komisije o 
spodbujanju evropskih centrov odličnosti 
v okviru akademskih specializacij za 
delovna mesta prihodnosti; poudarja, da 
imajo zlasti v mestnih območjih 
regionalne in lokalne oblasti najboljši 
položaj in največ zmogljivosti za 
zagotavljanje pogojev za rast grozdov 
inovativnih podjetij; poudarja, da je lahko 
takšno povezovanje odločilna spodbuda za 
lokalni gospodarski razvoj in da lahko v 
regiji ustvari nova delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 51
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. želi spomniti, da je glavna odgovornost 
za uresničitev ciljev programa za nova 
znanja in spretnosti ter delovna mesta v 
rokah držav članic; zato mora Komisija 
zagotoviti, da bodo države članice prevzele 
cilje tega programa;

7. želi spomniti, da je glavna odgovornost 
za uresničitev ciljev programa za nova 
znanja in spretnosti ter delovna mesta v 
rokah držav članic in njihovih regij; zato 
mora Komisija zagotoviti, da bodo države 
članice prevzele cilje tega programa;

Or. en

Predlog spremembe 52
Elie Hoarau

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za 
odpravo upravnih in pravnih ovir, tako da 
bi povečali mobilnost delovne sile, na 
primer pri priznavanju kvalifikacij in 
prenosljivosti pravic iz dodatnega 
pokojninskega zavarovanja.

8. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za 
odpravo upravnih in pravnih ovir, tako da 
bi povečali mobilnost nameščencev in 
delavcev, na primer pri priznavanju 
kvalifikacij in prenosljivosti pravic iz 
pokojninskega in dodatnega 
pokojninskega zavarovanja ter pravic iz 
javnega ali zasebnega zdravstvenega 
zavarovanja.

Or. fr

Predlog spremembe 53
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za 
odpravo upravnih in pravnih ovir, tako da 
bi povečali mobilnost delovne sile, na 
primer pri priznavanju kvalifikacij in 

8. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za 
odpravo upravnih in pravnih ovir, tako da 
bi povečali mobilnost delovne sile, na 
primer pri priznavanju kvalifikacij in 
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prenosljivosti pravic iz dodatnega 
pokojninskega zavarovanja.

prenosljivosti pravic iz dodatnega 
pokojninskega zavarovanja; poudarja, da 
je treba okrepiti mobilnost delovne sile 
med državami članicami EU kot možno 
sredstvo za zmanjšanje regionalnih 
neravnovesij in uresničitev ciljev 
kohezijske politike.

Or. ro

Predlog spremembe 54
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za 
odpravo upravnih in pravnih ovir, tako da 
bi povečali mobilnost delovne sile, na 
primer pri priznavanju kvalifikacij in 
prenosljivosti pravic iz dodatnega 
pokojninskega zavarovanja.

8. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za 
odpravo upravnih in pravnih ovir, tako da 
bi povečali mobilnost delovne sile, na 
primer pri priznavanju kvalifikacij in 
prenosljivosti pravic iz dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. pozdravlja 
pobudo Komisije o reformi mreže 
evropskih služb za zaposlovanje EURES, 
da se izboljšajo storitve za mobilne 
delavce in iskalce zaposlitve zlasti v 
obmejnih regijah; poudarja, da ima 
EURES ključno vlogo pri svetovanju 
mobilnim delavcem in iskalcem zaposlitve 
o njihovih pravicah ter da to prispeva k 
oblikovanju dejanskega notranjega trga; 
poudarja pomembno vlogo socialnih 
partnerjev pri svetovanju delavcem v 
čezmejnih partnerstvih, da bi izboljšali 
gospodarski položaj v čezmejnih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 55
Rosa Estaràs Ferragut
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. meni, da je glede na hitrost napredka 
pri tehnologijah in proizvodnih sistemih, 
treba vzpostaviti trajni postopek za 
ocenjevanje programa v luči teh 
sprememb;

Or. es

Predlog spremembe 56
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poziva k temu, da se v postopek 
ocenjevanja, prilagajanja in opredelitve 
sprememb pri izvajanju programa 
vključijo tudi regionalni in lokalni akterji;

Or. es

Predlog spremembe 57
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. meni, da je pomembno spodbujati in 
podpirati usmerjanje in vključevanje 
starejših v okviru partnerstva za inovacije 
na področju dejavnega in zdravega 
staranja;

Or. en
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Predlog spremembe 58
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva k široki podpori zagotavljanju 
zaposlitvenih možnosti starejšim 
delavcem, glede na to, da starejši delavci 
podjetij trenutno ne zanimajo;

Or. nl

Predlog spremembe 59
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva k široki podpori zagotavljanju 
zaposlitvenih možnosti starejšim 
delavcem, glede na to, da starejši delavci 
podjetij trenutno ne zanimajo;

Or. lt


