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Predlog spremembe 1
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. obžaluje, da je Komisija prezrla 
večkratne pozive Parlamenta, naj vzpostavi 
polno demokratično legitimnost 
evropskega semestra, začenši s spremembo 
letnega pregleda rasti v letne smernice za 
trajnostno rast, kar naj bi podala v taki 
obliki, da bo lahko Parlament predlagal 
spremembe in s tem zagotovil, da bo 
pregleden proces medinstitucionalnega 
odločanja privedel do skupno dogovorjenih 
smernic politike; poziva Komisijo, naj 
prihodnje letne preglede rasti predstavi bolj 
ambiciozno, in sicer tako, da vključi 
obsežnejše smernice za nacionalne, 
regionalne in lokalne organe;

1. obžaluje, da je Komisija prezrla 
večkratne pozive Parlamenta, naj vzpostavi 
polno demokratično legitimnost 
evropskega semestra, začenši s spremembo 
letnega pregleda rasti v letne smernice za 
trajnostno rast, ki naj bi jih podala v taki 
obliki, da bo lahko Parlament predlagal 
spremembe in s tem zagotovil, da bo 
pregleden proces medinstitucionalnega 
odločanja privedel do skupno dogovorjenih 
smernic politike; poziva Komisijo, naj 
prihodnje letne preglede rasti predstavi bolj 
ambiciozno, in sicer s smernicami za rast 
in tako, da vključi obsežnejše smernice za 
nacionalne, regionalne in lokalne organe;

Or. en

Predlog spremembe 2
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. je zelo zaskrbljen, ker se več let po 
začetku sistemske krize dolgoročna 
brezposelnost v EU še vedno povečuje, 
spremljajo pa jo zaskrbljujoče stopnje 
brezposelnosti mladih ter rastoča tveganja 
revščine in socialne izključenosti, pri 
čemer ni obetov za takojšnje izboljšanje;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja dejstvo, da imajo nacionalni 
parlamenti ter regionalni in lokalni 
organi zelo omejen dostop do procesa, v 
okviru katerega bi izrazili svoje mnenje, 
kljub dejstvu, da je mogoče cilje strategije 
Evropa 2020 bolje doseči le z njihovim 
prispevanjem in udeležbo;

Or. en

Predlog spremembe 4
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. poziva Komisijo, države članice in 
regije, naj bodo odločni ukrepi v zvezi s 
stopnjami brezposelnosti v EU njihova 
prednostna naloga; poziva Komisijo, naj v 
evropski semester kot enega od podciljev 
strategije Evropa 2020 vključi 
preprečevanje brezposelnosti mladih in 
revščine;

Or. en

Predlog spremembe 5
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi morala Komisija bolj 
upoštevati posebne regionalne trende in 
možne napake pri svojih napovedih, kar je 
temelj letnega pregleda rasti;

2. poudarja, da bi morala Komisija bolj 
upoštevati posebne lokalne, regionalne in 
nacionalne trende in možne napake pri 
svojih napovedih, ki so temelj letnega 
pregleda rasti;

Or. en

Predlog spremembe 6
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da bo večja vključenost lokalnih 
in regionalnih partnerjev v izpolnjevanje 
ciljev EU, ob upoštevanju značilnosti in 
različnih ravni razvitosti posameznih 
evropskih regij, prispevala k izpolnjevanju 
ciljev strategije na vseh ravneh ter 
zagotovila boljšo ozaveščenost glede ciljev 
in rezultatov na kraju samem;

Or. en

Predlog spremembe 7
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da kohezijska politika kot 
ključno naložbeno orodje EU, ki je 
ustrezno naravnano na potrebe po 
naložbah, prispeva tako k zmanjševanju 
neskladij med regijami kot tudi k oživitvi 
gospodarstva in učinkovitem doseganju 

3. ugotavlja, da kohezijska politika kot 
ključno naložbeno orodje EU, ki je 
ustrezno naravnano na regionalne potrebe 
po naložbah, prispeva tako k zmanjševanju 
neskladij med regijami kot tudi k oživitvi 
gospodarstva in učinkovitemu doseganju 
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trajnostne rasti ter ustvarjanju delovnih 
mest v Uniji kot celoti;

trajnostne rasti ter ustvarjanju delovnih 
mest v Uniji kot celoti; glede tega vztraja, 
da mora financiranje kohezijske politike v 
novem programskem obdobju ostati 
ustrezno in vsaj na ravni iz obdobja 2007–
2013 ter še naprej zajemati vse regije EU;

Or. en

Predlog spremembe 8
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da kohezijska politika kot 
ključno naložbeno orodje EU, ki je 
ustrezno naravnano na potrebe po 
naložbah, prispeva tako k zmanjševanju 
neskladij med regijami kot tudi k oživitvi 
gospodarstva in učinkovitem doseganju 
trajnostne rasti ter ustvarjanju delovnih 
mest v Uniji kot celoti;

3. ugotavlja, da kohezijska politika kot 
ključno naložbeno orodje EU, ki je 
ustrezno naravnano na lokalne, regionalne
in nacionalne potrebe po naložbah, 
prispeva tako k zmanjševanju neskladij 
med regijami kot tudi k oživitvi 
gospodarstva držav članic in učinkovitemu
doseganju trajnostne rasti ter ustvarjanju 
delovnih mest v državah članicah in Uniji 
kot celoti;

Or. en

Predlog spremembe 9
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da kohezijska politika kot 
ključno naložbeno orodje EU, ki je 
ustrezno naravnano na potrebe po 
naložbah, prispeva tako k zmanjševanju 
neskladij med regijami kot tudi k oživitvi 
gospodarstva in učinkovitem doseganju 

3. ugotavlja, da kohezijska politika kot 
ključno naložbeno orodje EU, ki je 
ustrezno naravnano na regionalne potrebe 
po naložbah, prispeva tako k zmanjševanju 
neskladij med regijami kot tudi k oživitvi 
gospodarstva in učinkovitemu doseganju 



AM\921311SL.doc 7/17 PE501.920v01-00

SL

trajnostne rasti ter ustvarjanju delovnih 
mest v Uniji kot celoti;

trajnostne rasti ter ustvarjanju delovnih 
mest v Uniji kot celoti; ugotavlja, da je 
zato kohezijska politika najboljši 
razpoložljivi instrument, ki bo prispeval k 
temu, da bo okrevanje vključevalo toliko 
novih delovnih mest, kot jih bo Evropska 
komisija predvidela v letnem pregledu 
rasti;

Or. en

Predlog spremembe 10
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da kohezijska politika kot 
ključno naložbeno orodje EU, ki je 
ustrezno naravnano na potrebe po 
naložbah, prispeva tako k zmanjševanju 
neskladij med regijami kot tudi k oživitvi 
gospodarstva in učinkovitem doseganju 
trajnostne rasti ter ustvarjanju delovnih 
mest v Uniji kot celoti;

3. ugotavlja, da kohezijska politika kot 
ključno naložbeno orodje EU, ki je 
ustrezno naravnano na regionalne potrebe 
po naložbah, prispeva tako k zmanjševanju 
neskladij med regijami kot tudi k oživitvi 
gospodarstva in učinkovitemu doseganju 
trajnostne rasti ter ustvarjanju delovnih 
mest v Uniji kot celoti; zato meni, da bi 
imelo vsako zmanjšanje proračuna 
kohezijske politike velike negativne 
posledice za cilje EU 2020;

Or. en

Predlog spremembe 11
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da kohezijska politika kot 
ključno naložbeno orodje EU, ki je 
ustrezno naravnano na potrebe po 

3. ugotavlja, da kohezijska politika kot 
ključno naložbeno orodje EU, ki je 
ustrezno naravnano na regionalne potrebe 
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naložbah, prispeva tako k zmanjševanju 
neskladij med regijami kot tudi k oživitvi 
gospodarstva in učinkovitem doseganju 
trajnostne rasti ter ustvarjanju delovnih 
mest v Uniji kot celoti;

po naložbah, prispeva k zmanjševanju 
neskladij med regijami, s strategijo Evropa 
2020 pa je postala tudi pomembno orodje 
za podporo oživitvi gospodarstva in 
učinkovitemu doseganju trajnostne rasti ter 
ustvarjanju delovnih mest v Uniji kot 
celoti;

Or. en

Predlog spremembe 12
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da bo imela regionalna politika 
še naprej pomembno vlogo pri razvoju 
nacionalnih programov v okviru 
evropskega semestra ter predstavljala 
ključno orodje za srednjeročno in 
dolgoročno doseganje opredeljenih ciljev 
glede socialnih politik in zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 13
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja nepošten in neproduktiven 
vidik makroekonomske pogojenosti plačil 
in obveznosti, ki vpliva na regije, medtem 
ko bi morale odgovornost prevzeti 
nacionalne vlade;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da so strukturni skladi v času 
finančne stiske in zmanjšane posojilne 
zmožnosti zasebnega sektorja temeljni 
vzvod za spodbujanje gospodarstva in 
doseganje ciljev na področju rasti in 
zaposlovanja iz strategije Evropa 2020; v 
zvezi s tem poudarja, da bi morala biti 
kohezijska politika zaradi svoje ključne 
vloge pri razvoju nacionalnih programov v 
okviru evropskega semestra, glavni 
poudarek letnega pregleda rasti in 
prispevati k letni razpravi o rasti in 
zaposlovanju v EU;

4. opozarja, da predstavljajo strukturni 
skladi s svojim finančnim obsegom in cilji 
v času hude finančne stiske in zmanjšane 
posojilne zmožnosti zasebnega sektorja 
temeljni vzvod za spodbujanje 
gospodarstva in doseganje ciljev na 
področju rasti in zaposlovanja iz strategije 
Evropa 2020; v zvezi s tem poudarja, da bi 
morala biti kohezijska politika zaradi svoje 
ključne vloge pri razvoju nacionalnih 
programov v okviru evropskega semestra, 
glavni poudarek letnega pregleda rasti in 
prispevati k letni razpravi o rasti in 
zaposlovanju v EU;

Or. en

Predlog spremembe 15
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da so strukturni skladi v času 
finančne stiske in zmanjšane posojilne 
zmožnosti zasebnega sektorja temeljni 
vzvod za spodbujanje gospodarstva in 
doseganje ciljev na področju rasti in 
zaposlovanja iz strategije Evropa 2020; v 
zvezi s tem poudarja, da bi morala biti 
kohezijska politika zaradi svoje ključne 
vloge pri razvoju nacionalnih programov v
okviru evropskega semestra, glavni 
poudarek letnega pregleda rasti in 

4. opozarja, da so strukturni skladi v času 
finančne stiske in zmanjšane posojilne 
zmožnosti zasebnega sektorja temeljni 
vzvod na dosegu držav članic za 
spodbujanje gospodarstva in doseganje 
ciljev na področju rasti in zaposlovanja iz 
strategije Evropa 2020; v zvezi s tem 
poudarja, da bi morala biti kohezijska 
politika zaradi svoje ključne vloge pri 
razvoju nacionalnih programov v okviru 
evropskega semestra, glavni poudarek 
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prispevati k letni razpravi o rasti in 
zaposlovanju v EU;

letnega pregleda rasti in prispevati k letni 
razpravi o rasti in zaposlovanju v EU;

Or. en

Predlog spremembe 16
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomen vključevanja 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov, socialnih partnerjev ter civilne 
družbe v oblikovanje in izvajanje političnih 
smernic v okviru letnega pregleda rasti za 
zagotavljanje boljšega sprejemanja ciljev 
Evrope 2020;

5. poudarja pomen vključevanja 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov, podjetnikov, socialnih partnerjev 
ter civilne družbe v oblikovanje in 
izvajanje političnih smernic v okviru 
letnega pregleda rasti za zagotavljanje 
boljšega sprejemanja ciljev Evrope 2020;
vendar opozarja, da se upravno breme za 
končne upravičence zaradi uporabe 
pristopa z upravljanjem na več ravneh ne 
bi smelo povečati;

Or. en

Predlog spremembe 17
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomen vključevanja
nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov, socialnih partnerjev ter civilne 
družbe v oblikovanje in izvajanje
političnih smernic v okviru letnega 
pregleda rasti za zagotavljanje boljšega 
sprejemanja ciljev Evrope 2020;

5. poziva Komisijo in Svet, naj se 
dogovorita o konkretnih ukrepih za 
izboljšanje udeležbe in vključenosti
nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov, socialnih partnerjev ter civilne 
družbe v oblikovanje in izvajanje
trajnostnih politik v okviru evropskega 
semestra tako na nacionalni kot na 
evropski ravni za zagotavljanje boljšega 
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sprejemanja ciljev Evrope 2020;

Or. en

Predlog spremembe 18
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je nujno, da kohezijska politika 
z možnostjo prilagajanja posebnim
regionalnim potrebam prispeva k 
zmanjševanju notranjih konkurenčnih 
neskladij in strukturnih neravnovesij; v 
zvezi s tem pozdravlja pobudo Komisije za 
ponovno načrtovanje nedodeljenih sredstev 
iz strukturnega sklada v korist malih in 
srednjih podjetij, energetski učinkovitosti 
in zaposlovanju mladih, kadar je to 
mogoče; zahteva, da se ga redno obvešča o 
izvajanju te pobude na nacionalni ravni;

6. meni, da je nujno, da kohezijska politika 
z možnostjo prilagajanja posebnim 
potrebam na lokalni, regionalni in 
nacionalni ravni prispeva k zmanjševanju 
notranjih konkurenčnih neskladij in 
strukturnih neravnovesij; poudarja, da 
bodo imela mala in srednja podjetja 
zaradi krepitve gospodarske rasti ter 
socialne in teritorialne kohezije bistveno 
vlogo pri prizadevanjih za doseganje ciljev 
strategije Evropa 2020; v zvezi s tem 
pozdravlja pobudo Komisije za ponovno 
načrtovanje nedodeljenih sredstev iz 
strukturnega sklada v prid malim in 
srednjim podjetjem, energetski 
učinkovitosti in zaposlovanju mladih, 
kadar je to mogoče; zahteva, da se ga redno 
obvešča o izvajanju te pobude na 
nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 19
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je nujno, da kohezijska politika 
z možnostjo prilagajanja posebnim 

6. meni, da je nujno, da kohezijska politika 
z možnostjo prilagajanja posebnim 
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regionalnim potrebam prispeva k 
zmanjševanju notranjih konkurenčnih 
neskladij in strukturnih neravnovesij; v 
zvezi s tem pozdravlja pobudo Komisije za 
ponovno načrtovanje nedodeljenih sredstev 
iz strukturnega sklada v korist malih in 
srednjih podjetij, energetski učinkovitosti 
in zaposlovanju mladih, kadar je to 
mogoče; zahteva, da se ga redno obvešča o 
izvajanju te pobude na nacionalni ravni;

regionalnim pogojem in potrebam prispeva 
k zmanjševanju notranjih konkurenčnih 
neskladij in strukturnih neravnovesij; v 
zvezi s tem pozdravlja pobudo Komisije za 
ponovno načrtovanje nedodeljenih sredstev 
iz strukturnega sklada v prid malim in 
srednjim podjetjem, energetski 
učinkovitosti in zaposlovanju mladih, 
kadar je to mogoče; zahteva, da se ga redno 
obvešča o izvajanju te pobude na 
nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 20
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. pozdravlja dejstvo, da Komisija v 
letnem pregledu rasti za leto 2013 
priznava, da je za zagotovitev hitrejše 
razdelitve nedodeljenih sredstev iz 
strukturnih skladov potrebna nadaljnja 
krepitev upravne zmogljivosti; izpostavlja, 
da bi morala biti takšna prizadevanja 
osredotočena na organe na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni; poudarja, da 
lahko hitrejša dodelitev nedodeljenih 
sredstev iz strukturnih skladov prispeva k 
doseganju večje likvidnosti na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 21
Karima Delli

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

6a. opozarja, da je za preprečitev lokalnih 
in regionalnih neravnovesij pomembno 
zagotoviti zadostno raven regulacije 
nepremičninskih trgov; poudarja 
pozitivno vlogo, ki so jo glede tega imela 
socialna stanovanja;

Or. en

Predlog spremembe 22
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. se strinja s Komisijo, da lahko 
inovativni finančni instrumenti EU služijo 
kot spodbude za usmerjene naložbe, 
dosežejo multiplikacijski učinek 
proračuna EU in povečajo možnosti EU 
za rast; v tej luči poziva Komisijo, naj 
državam članicam in regijam leta 2013 in 
v prihodnjem programskem obdobju 
(2014–2020) zagotovi podrobne 
informacije, dodatno pomoč in navodila 
glede razširitve uporabe finančnih 
instrumentov v okviru kohezijske politike; 
poziva države članice, naj sledijo zgledu 
Komisije in tudi v svojih nacionalnih 
programih reform jasno navedejo, kako 
nameravajo strukturne sklade uporabiti 
za spodbujanje prednostnih nalog v zvezi s 
povečanjem rasti in zaposlovanjem s 
pomočjo finančnih instrumentov;

Or. en

Predlog spremembe 23
Karima Delli
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo in države članice, naj 
se posvetijo nizki udeležbi prikrajšanih 
skupin na trgu dela, vključno s pripadniki 
manjšin (npr. Romi), osebami, ki 
prihajajo iz najrevnejših mikroregij, in 
invalidi; poziva Komisijo in države 
članice, naj se posvetijo tudi 
neenakomerni porazdelitvi delovnih mest 
med regije in socialne skupine ter 
učinkom fiskalne konsolidacije za ranljive 
družbene skupine;

Or. en

Predlog spremembe 24
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. priznava pomembnost večje posojilne 
zmogljivosti EIB in priporoča, da se ta 
uskladi s prednostnimi nalogami EU, ki 
so usmerjene k odpravljanju razlik med 
regijami; poziva Komisijo, naj države 
članice pozove, da del svojih dodelitev 
sredstev iz strukturnih skladov uporabijo 
za prevzem dela tveganj iz posojil EIB ter 
zagotavljanje garancij za posojila malim 
in srednjim podjetjem ter mikropodjetjem, 
s čimer bi spodbudili gospodarsko 
dejavnost v vseh sektorjih in regijah, 
zagotovili dodatne priložnosti za 
zaposlovanje ter presegli nezadosten 
dostop do kreditov, ki zdaj ovira mala in 
srednja podjetja;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. opozarja, da demografske spremembe 
jasno vplivajo na zagotavljanje socialne 
infrastrukture, kar predstavlja resen izziv 
vsem generacijam v EU; glede tega 
poudarja, da bi morala Komisija v svojem 
pregledu več pozornosti nameniti vlogi 
kohezijske politike pri obravnavanju 
demografskih izzivov;

Or. en

Predlog spremembe 26
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 6 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6e. poziva Komisijo, naj pripravi jasne 
nasvete in smernice glede spremembe 
prednostnih nalog financiranja, da bi se 
podpora usmerila na področja, ki so 
opredeljena kot področja z največ 
možnostmi za rast in zaposlovanje (npr. 
ekološke panoge, sektor informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter 
zdravstveno varstvo);

Or. en

Predlog spremembe 27
Ramona Nicole Mănescu
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Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo strukturne sklade za povečanje 
zaposljivosti in učinkovit boj proti 
strukturni in dolgoročni brezposelnosti;
meni, da mora Komisija nujno predlagati 
evropsko jamstvo za mlade in tako 
resnično izboljšati položaj mladih, ki niso 
zaposleni ter se ne izobražujejo in 
usposabljajo, ter tesno sodelovati z 
državami članicami, da bi del nedodeljenih 
sredstev strukturnega sklada namenile za 
boj proti brezposelnosti med mladimi.

7. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo strukturne sklade za povečanje 
zaposljivosti in učinkovit boj proti 
strukturni in dolgoročni brezposelnosti; v 
zvezi s tem poudarja, da je treba zagotoviti 
več naložb v finančno pomoč in 
usposabljanje za nacionalne in regionalne 
uprave, da bi tako povečali zmogljivost 
organov, ki skrbijo za programe, ter 
njihovo poznavanje predpisov; meni, da 
mora Komisija nujno predlagati evropsko 
jamstvo za mlade in tako resnično 
izboljšati položaj mladih, ki niso zaposleni 
ter se ne izobražujejo in usposabljajo, ter 
tesno sodelovati z državami članicami, da 
bi del nedodeljenih sredstev strukturnih 
skladov namenile za boj proti
brezposelnosti med mladimi.

Or. en

Predlog spremembe 28
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo strukturne sklade za povečanje 
zaposljivosti in učinkovit boj proti 
strukturni in dolgoročni brezposelnosti;
meni, da mora Komisija nujno predlagati 
evropsko jamstvo za mlade in tako 
resnično izboljšati položaj mladih, ki niso 
zaposleni ter se ne izobražujejo in 
usposabljajo, ter tesno sodelovati z 
državami članicami, da bi del nedodeljenih 
sredstev strukturnega sklada namenile za 
boj proti brezposelnosti med mladimi.

7. poziva države članice, naj prek aktivne 
politike trga dela v celoti izkoristijo 
strukturne sklade za povečanje 
zaposljivosti vseh starostnih skupin, da bi 
tako omogočile daljše delovno življenje in 
učinkovit boj proti strukturni in dolgoročni 
brezposelnosti; meni, da mora Komisija 
nujno predlagati evropsko jamstvo za 
mlade in tako resnično izboljšati položaj 
mladih, ki niso zaposleni ter se ne 
izobražujejo in usposabljajo, ter tesno 
sodelovati z državami članicami, da bi del 
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nedodeljenih sredstev strukturnih skladov
namenile za boj proti brezposelnosti med 
mladimi.

Or. en

Predlog spremembe 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo strukturne sklade za povečanje 
zaposljivosti in učinkovit boj proti 
strukturni in dolgoročni brezposelnosti;
meni, da mora Komisija nujno predlagati 
evropsko jamstvo za mlade in tako 
resnično izboljšati položaj mladih, ki niso 
zaposleni ter se ne izobražujejo in 
usposabljajo, ter tesno sodelovati z 
državami članicami, da bi del nedodeljenih 
sredstev strukturnega sklada namenile za 
boj proti brezposelnosti med mladimi.

7. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo strukturne sklade za povečanje 
zaposljivosti in učinkovit boj proti 
strukturni in dolgoročni brezposelnosti;
meni, da mora Komisija nujno predlagati 
evropsko jamstvo za mlade in tako
resnično izboljšati položaj mladih, ki niso 
zaposleni ter se ne izobražujejo in 
usposabljajo, ter tesno sodelovati z 
državami članicami, da bi del nedodeljenih 
sredstev strukturnih skladov namenile za 
boj proti brezposelnosti med mladimi, 
zlasti med mladimi s podeželja, in sicer s 
poudarkom na njihovem podjetništvu, da 
bi preprečile upadanje poseljenosti 
podeželja.

Or. en


