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Predlog spremembe 1
Kerstin Westphal
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 12 in 13

Predlog resolucije
Uvodna izjava D 

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so države članice v okviru 
operativnih programov v obdobju 2007–
2013 za ukrepe na področju demografskih 
sprememb predvidele strukturna sredstva v 
višini 30 milijard EUR, s čimer je
regionalna politika glavno orodje za 
soočanje s temi spremembami,

D. ker so države članice v okviru 
operativnih programov v obdobju 2007–
2013 za ukrepe na področju demografskih 
sprememb predvidele strukturna sredstva v 
višini 30 milijard EUR, regionalni in 
lokalni organi pa imajo osrednjo vlogo pri 
soočanju s temi spremembami, zaradi 
česar bo regionalna politika glavno orodje 
med sredstvi EU za ukrepanje,

Or. en

Predlog spremembe 2
Kerstin Westphal
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 18, 19, 20, 22, 23, 24

Predlog resolucije
Odstavek 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da imajo demografske spremembe 
zelo različne učinke na regije;

2. meni, da imajo demografske spremembe 
zelo različne učinke na regije, odvisno od 
tega, ali so spremembe hitre oziroma 
počasne in ali gre za regijo z neto 
priseljevanjem oziroma z upadanjem 
prebivalstva, zaradi česar so potrebne 
različne prilagoditvene strategije, vsi 
evropski, nacionalni in regionalni organi 
pa se morajo usklajeno soočiti z njimi; 
ugotavlja, da v regijah z upadanjem 
prebivalstva, zlasti na podeželju, drugače 
opredeljujejo kakovost življenja kot v 
regijah, kjer prebivalstvo narašča, zato 
meni, da so potrebne različne podporne 
strategije; meni, da izseljevanje delovne 
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sile zaostruje posledice demografskih 
sprememb in da je staranje prebivalstva 
samo del težav;

Or. en

Predlog spremembe 3
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 28, 100, 115

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da lahko Evropski sklad za 
regionalni razvoj in Evropski socialni 
sklad prispevata k odgovoru na oba izziva, 
ki sta nastala zaradi demografskih 
sprememb v EU, in sicer naraščanje 
števila starejših in upadanje mlajše 
populacije; spodbuja k temu, da se 
sredstva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj uporabijo za prilagoditve stanovanj 
potrebam starejših, da bi starajoči se 
družbi zagotovili visoko kakovost 
življenja; poziva države članice in regije, 
naj razpoložljiva sredstva iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in Evropskega 
socialnega sklada uporabijo za podporo 
mladim družinam;

Or. en

Predlog spremembe 4
Kerstin Westphal
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 43 in 45

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj vprašanje 5. meni, da bi lahko s politikami EU našli 
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demografskih sprememb obravnava kot 
eno od „tematskih prednostnih nalog“, ki 
jih namerava vključiti v prihodnjo 
kohezijsko politiko; poziva jo tudi, naj 
države članice opozori na nujnost 
vključevanja teh vprašanj v sporazume o 
naložbenih partnerstvih;

skupne rešitve in sinergije tudi za 
demografske spremembe; poziva 
Komisijo, naj vprašanje demografskih 
sprememb vključi v prihodnjo kohezijsko 
politiko kot horizontalen cilj; poziva jo 
tudi, naj države članice opozori na nujnost 
vključevanja teh vprašanj v sporazume o 
naložbenih partnerstvih;

Or. en

Predlog spremembe 5
Kerstin Westphal
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 46, 47, 48, 43

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. spodbuja države članice in regije, naj 
demografske spremembe in njihove učinke 
še bolj upoštevajo kot horizontalno 
prednostno nalogo v svojih operativnih 
programih; 

6. spodbuja države članice in regije, naj 
demografske spremembe in njihove učinke 
še bolj kot v preteklosti upoštevajo kot 
horizontalni cilj pri oblikovanju 
nacionalnih strateških okvirnih 
programov (ali vseh drugih ustreznih 
dokumentov) in v svojih operativnih 
programih; meni, da bi lahko pri tem 
vodilne pobude strategije Evropa 2020, 
vključno s partnerstvom za aktivno in 
zdravo staranje, neposredno povezali z 
željami partnerjev v teh programih;

Or. en

Predlog spremembe 6
Kerstin Westphal
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 53, 54, 55

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. spodbuja regije, naj strukturne sklade 
uporabijo za soočanje z demografskimi 
izzivi in za to, da ohranijo svojo 
privlačnost za prebivalce, s čimer se bo 
zajezilo izseljevanje;

7. spodbuja regije, naj strukturne sklade 
uporabijo za pomoč pri soočanju z 
demografskimi izzivi in za izboljšanje 
dostopa do socialnih in upravnih storitev, 
tudi v malih in oddaljenih mestih in 
vaseh, tako da spodbudijo posebni 
potencial posameznih regij in okrepijo 
dejavnike, zaradi katerih bi ljudje želeli 
ostati;

Or. en

Predlog spremembe 7
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 52, 60, 111

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. ugotavlja, da imajo v regijah, iz 
katerih se prebivalstvo izseljuje, zlasti 
mala mesta pomembno vlogo kot 
storitvena središča; poziva, da se ta vloga 
pri preprečevanju izseljevanja upošteva v 
prihodnjih strukturnih skladih, zlasti z 
boljšim usklajevanjem Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja z 
Evropskim skladom za regionalni razvoj 
in Evropskim socialnim skladom;
ugotavlja, da upadanje prebivalstva na 
podeželju močno negativno vpliva na 
mestna območja ter da so gospodarsko in 
družbeno živahna podeželska območja 
javno dobro, kar bi bilo treba priznati z 
zagotovitvijo ustreznih sredstev za 
program razvoja podeželja; poziva države 
članice, regije in občine, naj zagotovijo 
celovito in delujočo mrežo storitev za svoje 
prebivalce vseh starosti, da bi preprečile 
množično izseljevanje s podeželja in 
upadanje prebivalstva;
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Or. en

Predlog spremembe 8
Kerstin Westphal
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 62 in 63

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja, da bi lahko sredstva 
Evropskega sklada namenili za 
preprečevanje socialnega izključevanja 
starejših, na primer z izgradnjo
infrastrukture, prilagojene starejšim;

9. opozarja, da bi lahko sredstva 
Evropskega sklada za regionalni razvoj
namenili tudi za preprečevanje socialnega 
izključevanja starejših, na primer z 
razvojem namenske infrastrukture in 
storitev za starejše in zagotavljanjem 
dostopa za vse;

Or. en

Predlog spremembe 9
Kerstin Westphal
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 65, 66, 67

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, de bi morali v regijah, kjer se 
število prebivalstva zmanjšuje, finančno 
spodbujati tudi obnovo oziroma 
preoblikovanje mest; je prepričan, da se je 
treba pri urbanističnem načrtovanju bolj 
osredotočiti na spremenjeno uporabo 
infrastrukture, vključno s ponovno 
oživitvijo in preoblikovanjem mestnih 
središč;

10. meni, de bi morali v regijah, kjer se 
število prebivalstva zmanjšuje, finančno 
spodbujati prilagoditvene strategije; je 
prepričan, da se je treba pri urbanističnem 
in regionalnem načrtovanju bolj
osredotočiti na spremenjeno uporabo 
infrastrukture, vključno s ponovno 
oživitvijo in preoblikovanjem mestnih 
središč; pri tem je pomembno tudi 
sodelovanje z zasebnimi partnerji;
ugotavlja, da bi morala biti ena izmed 
prednostnih nalog urbanistične politike 
razvoj mest, prijaznih do starejših;
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Or. en

Predlog spremembe 10
Kerstin Westphal
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 79, 81, 82

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. spodbuja države članice, naj socialne in 
zdravstvene storitve prilagodijo potrebam 
in naj zagotovijo podporna sredstva, da bi 
starejšim še naprej zagotovili nego na 
domu in celovito zdravstveno oskrbo;

13. spodbuja države članice, naj socialne in 
zdravstvene storitve prilagodijo potrebam 
vseh, zlasti družin in otrok, ter naj 
zagotovijo podporna sredstva, da bi 
starejšim ne glede na njihove dohodke, 
starost in socialni položaj še naprej 
zagotovili nego na domu in splošno 
dostopno zdravstveno oskrbo ter tako 
preprečili upadanje prebivalstva na 
podeželskih območjih in v obrobnih 
regijah;

Or. en

Predlog spremembe 11
Kerstin Westphal
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 85, 86, 90, 87, 91

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da so za socialno kohezijo v 
Evropi pomembne javne naložbe v 
zdravstveni in negovalni sistem; poziva 
države članice, naj tudi na podeželju 
zagotovijo dobro zdravstveno oskrbo, na 
primer prek klinike z dostopom do 
telemedicine, in naj strukturna sredstva 
namenijo za dopolnilne ukrepe na področju 
telemedicine;

14. meni, da so za socialno kohezijo v 
Evropi pomembne javne naložbe v 
zdravstveni in negovalni sistem; poziva 
države članice, naj tudi na podeželju 
zagotovijo dobro zdravstveno oskrbo, na 
primer prek regionalnih klinik z dostopom 
do telemedicine in zdravstvenih storitev, ki 
omogočajo reševati pomanjkanje 
zdravstvene oskrbe, in v mejnih regijah s 
pomočjo okrepljenega čezmejnega 
sodelovanja med klinikami in 
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zainteresiranimi stranmi, ter naj preučijo 
možnost, da bi s strukturnimi sredstvi 
spodbudile dopolnilne ukrepe na področju 
telemedicine in oskrbe ter podprle aktivno 
staranje; poziva Komisijo, naj poišče 
inovativne rešitve za finančno podporo 
tem ukrepom;

Or. en

Predlog spremembe 12
Kerstin Westphal
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 95, 96, 97, 98, 99

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja na pomanjkanje strokovno 
usposobljenega osebja na področju nege; 
meni, da bi morale regije sredstva 
Evropskega socialnega sklada uporabiti za 
izobraževanje in usposabljanje negovalcev, 
da bi zagotovili visoko raven kakovosti na 
področju nege;

15. opozarja na posebne regionalne težave 
pri zagotavljanju storitev splošnega 
pomena, zlasti na pomanjkanje strokovno 
usposobljenega osebja na področju nege v 
nekaterih regijah; meni, da bi morale te
regije oblikovati posebne regionalne 
rešitve za potrebe in težave pri 
zagotavljanju storitev ter sredstva 
Evropskega socialnega sklada uporabiti za 
izobraževanje in usposabljanje negovalcev, 
da bi zagotovili visoko raven kakovosti na 
področju nege in ustvarjanje novih 
delovnih mest, tudi s programi 
prekvalificiranja za brezposelne;
poudarja, da bi s tem neposredno 
prispevali k cilju strategije Evropa 2020 
za ustvarjanje več delovnih mest;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 102, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva regije in občine, naj zagotovijo
zanesljivo in brezplačno celovito 
celodnevno ponudbo za otroke vseh 
starosti, da bi preprečili izseljevanje;

16. poudarja, da je treba ustvariti pogoje 
za usklajevanje poklicnega, družinskega 
in zasebnega življenja, na primer z 
zagotavljanjem, kjer je to izvedljivo, 
zanesljive in kakovostne splošno dostopne 
ponudbe celodnevnega varstva za otroke 
vseh starosti, vključno z zmogljivostmi in 
možnostmi za predšolsko vzgojo, da bi 
preprečili izseljevanje, pri čemer je treba 
priznati pomembno vlogo širše družine pri 
skrbi za otroke;

Or. en

Predlog spremembe 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 120, 121, 122, 123, 124

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj sprejmejo 
skupno strategijo za preseljevanje, saj je 
Evropa zaradi demografskega razvoja 
odvisna od priseljevanja kvalificirane 
delovne sile; 

17. poziva države članice, naj sprejmejo 
skupno strategijo za zakonito
preseljevanje, saj je Evropa, zlasti v 
določenih sektorjih, odvisna od 
preseljevanja kvalificirane delovne sile 
(tako med državami članicami kot tudi v 
EU od zunaj s posebnim poudarkom na 
državah ob meji z Unijo), zaradi česar ima 
lahko koristi; meni, da si morajo države 
članice prizadevati za ohranitev 
kvalificirane delovne sile, da bi prispevale 
k uravnoteženemu razvoju regij in omilile 
posledice demografskih sprememb;
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Predlog spremembe 15
Kerstin Westphal
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 135, 136, 137, 138

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj Evropski socialni 
sklad še bolj prilagodi izzivom
demografskih sprememb; opozarja, da bi 
morali izkoristiti znanje starejših, na 
primer pri projektih prenašanja izkušenj, in 
da so zato potrebne strukture;

19. poziva Komisijo, naj Evropski socialni 
sklad prilagodi tako, da bo upošteval ljudi 
v različnih življenjskih obdobjih, da bi 
zagotovili večje izkoriščanje poklicnega 
potenciala in potenciala prostovoljstva pri 
soočanju z izzivi demografskih sprememb;
opozarja, da bi morali izkoristiti izkušnje 
in znanje starejših, na primer pri projektih 
prenašanja izkušenj, da bi zagotovili 
prehod med generacijami, in da so zato 
potrebne ustrezne rešitve; meni, da je 
medgeneracijska komunikacija priložnost, 
ki bi jo morali izkoristiti;

Or. en

Predlog spremembe 16
Kerstin Westphal
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 146, 148, 151

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je prepričan, da bi morale regije 
uporabiti sredstva Evropskega socialnega 
sklada za preprečevanje brezposelnosti 
mladih, da bi jim omogočili ustrezno 
poklicno pot;

20. je prepričan, da bi morale regije 
odločno uporabiti sredstva Evropskega 
socialnega sklada za preprečevanje 
brezposelnosti mladih, da bi zagotovili 
njihovo socialno vključevanje in jim 
omogočili ustrezno poklicno pot, kar bi 
lahko na primer dosegli tako, da bi 
podprli ukrepe usposabljanja in 
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podjetništvo mladih;

Or. en

Predlog spremembe 17
Kerstin Westphal
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 162, 163, 164, 165

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva države članice, naj na področjih, 
povezanih z demografskimi spremembami, 
izboljšajo sodelovanje z lokalnimi in 
regionalnimi akterji;

24. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj na področjih, 
povezanih z demografskimi spremembami, 
izboljšajo sodelovanje z lokalnimi in 
regionalnimi akterji; meni, da je treba pri 
tem sodelovanju v obmejnih regijah 
upoštevati tudi želje in možnosti za 
čezmejne pobude; priporoča oblikovanje 
programov na tem področju, da bi 
izboljšali razumevanje in povečali 
ozaveščenost glede teh vprašanj; poziva 
regije, naj si izmenjujejo najboljšo prakso, 
povezano z izzivi staranja prebivalstva;

Or. en


