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Predlog spremembe 1
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na stopnjo brezposelnosti 
mladih, zlasti na velike razlike med 
državami članicami, saj v njih ta stopnja 
sega od manj kot 15 % do več kot 55 %, ter 
na številne mlade, ki nimajo izobrazbe ali 
zaposlitve in se ne usposabljajo 
(14 milijonov mladih v starosti od 15 do
30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo 
ali usposabljajo) ter ogrožajo sam 
evropski projekt, saj ogrožajo gospodarski 
razvoj in sposobnost preživetja združene 
Evrope na področju kakovosti življenja in 
delovnih pogojev ter ekonomsko, socialno 
in teritorialno kohezijo regij Evrope, kot je 
predvidena v členu 174 PDEU;

1. opozarja na izjemno povečanje
brezposelnosti mladih, zlasti na velike 
razlike med državami članicami, saj v njih 
ta stopnja sega od manj kot 15 % do več 
kot 55 %, ter na številne mlade, ki nimajo
dostopa do izobraževanja ali 
usposabljanja in tako ne morejo pridobiti 
potrebnih delovnih izkušenj kot člani 
družbe (15 milijonov mladih v starosti od 
15 do 29 let), kar resno ogroža 
konkurenčnost in gospodarski razvoj 
združene Evrope na področju kakovosti 
življenja in delovnih pogojev ter 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo regij Evrope, kot je predvidena v 
členu 174 PDEU;

Or. bg

Predlog spremembe 2
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na stopnjo brezposelnosti 
mladih, zlasti na velike razlike med 
državami članicami, saj v njih ta stopnja 
sega od manj kot 15 % do več kot 55 %, ter 
na številne mlade, ki nimajo izobrazbe ali 
zaposlitve in se ne usposabljajo 
(14 milijonov mladih v starosti od 15 do 
30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo 
ali usposabljajo) ter ogrožajo sam evropski 
projekt, saj ogrožajo gospodarski razvoj in 
sposobnost preživetja združene Evrope na 
področju kakovosti življenja in delovnih 

1. opozarja na stopnjo brezposelnosti 
mladih, zlasti na velike razlike med 
državami članicami, saj v njih ta stopnja 
sega od manj kot 15 % do več kot 55 %, ter 
na številne mlade, ki nimajo izobrazbe ali 
zaposlitve in se ne usposabljajo 
(14 milijonov mladih v starosti od 15 do 
30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo 
ali usposabljajo), kar odraža različne 
stopnje učinkovitosti in konkurenčnosti 
nacionalnih gospodarstev; priporoča hitre 
in daljnosežne strukturne reforme v 
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pogojev ter ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo regij Evrope, kot je 
predvidena v členu 174 PDEU;

državah, ki jih je prizadela kriza, saj velike 
razlike ogrožajo gospodarski razvoj in 
sposobnost preživetja združene Evrope na 
področju kakovosti življenja in delovnih 
pogojev ter ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo regij Evrope, kot je 
predvidena v členu 174 PDEU;

Or. de

Predlog spremembe 3
Younous Omarjee

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na stopnjo brezposelnosti 
mladih, zlasti na velike razlike med 
državami članicami, saj v njih ta stopnja 
sega od manj kot 15 % do več kot 55 %, ter 
na številne mlade, ki nimajo izobrazbe ali 
zaposlitve in se ne usposabljajo
(14 milijonov mladih v starosti od 15 do 
30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo 
ali usposabljajo) ter ogrožajo sam evropski 
projekt, saj ogrožajo gospodarski razvoj in 
sposobnost preživetja združene Evrope na 
področju kakovosti življenja in delovnih 
pogojev ter ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo regij Evrope, kot je 
predvidena v členu 174 PDEU;

1. opozarja na stopnjo brezposelnosti 
mladih, zlasti na velike razlike med 
državami članicami, saj v njih ta stopnja 
sega od manj kot 15 % do več kot 60 %, ter 
na številne mlade, ki nimajo izobrazbe ali 
zaposlitve in se ne usposabljajo
(14 milijonov mladih v starosti od 15 do 
30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo 
ali usposabljajo) ter ogrožajo sam evropski 
projekt, saj ogrožajo gospodarski razvoj in 
sposobnost preživetja združene Evrope na 
področju kakovosti življenja in delovnih 
pogojev ter ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo regij Evrope, kot je 
predvidena v členu 174 PDEU; opozarja, 
da imajo mladi pravico do kakovostne 
zaposlitve, ki ustreza njihovi izobrazbi ter 
jim omogoča samostojno in dostojno 
življenje brez negotovosti in revščine;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na stopnjo brezposelnosti 
mladih, zlasti na velike razlike med 
državami članicami, saj v njih ta stopnja 
sega od manj kot 15 % do več kot 55 %, ter 
na številne mlade, ki nimajo izobrazbe ali 
zaposlitve in se ne usposabljajo 
(14 milijonov mladih v starosti od 15 do 
30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo 
ali usposabljajo) ter ogrožajo sam evropski 
projekt, saj ogrožajo gospodarski razvoj in 
sposobnost preživetja združene Evrope na 
področju kakovosti življenja in delovnih 
pogojev ter ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo regij Evrope, kot je 
predvidena v členu 174 PDEU;

1. opozarja na stopnjo brezposelnosti 
mladih, zlasti na velike razlike med 
državami članicami, saj v njih ta stopnja 
sega od manj kot 15 % do več kot 55 %, ter 
na številne mlade, ki nimajo izobrazbe ali 
zaposlitve in se ne usposabljajo
(14 milijonov mladih v starosti od 15 do 
30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo 
ali usposabljajo), h katerim je treba prišteti 
negotovost zaposlitev mnogih mladih, ki
delo imajo; meni, da obe okoliščini
ogrožata sam evropski projekt, saj 
ogrožajo gospodarski razvoj in sposobnost 
preživetja združene Evrope na področju 
kakovosti življenja in delovnih pogojev ter 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo regij Evrope, kot je predvidena v 
členu 174 PDEU

Or. es

Predlog spremembe 5
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na stopnjo brezposelnosti 
mladih, zlasti na velike razlike med 
državami članicami, saj v njih ta stopnja 
sega od manj kot 15 % do več kot 55 %, ter 
na številne mlade, ki nimajo izobrazbe ali 
zaposlitve in se ne usposabljajo
(14 milijonov mladih v starosti od 15 do 
30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo 
ali usposabljajo) ter ogrožajo sam evropski 
projekt, saj ogrožajo gospodarski razvoj in 
sposobnost preživetja združene Evrope na 
področju kakovosti življenja in delovnih 
pogojev ter ekonomsko, socialno in 

1. opozarja na stopnjo brezposelnosti 
mladih, zlasti na velike razlike med
regijami in državami članicami Evropske 
unije, saj v njih ta stopnja sega od manj kot
10 % do več kot 60 %, ter na številne 
mlade, ki nimajo izobrazbe ali zaposlitve in 
se ne usposabljajo (14 milijonov mladih v 
starosti od 15 do 30 let, ki niso zaposleni, 
se ne izobražujejo ali usposabljajo) ter 
ogrožajo sam evropski projekt, saj 
ogrožajo gospodarski razvoj in sposobnost 
preživetja združene Evrope na področju 
kakovosti življenja in delovnih pogojev ter 
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teritorialno kohezijo regij Evrope, kot je 
predvidena v členu 174 PDEU;

ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo regij Evrope, kot je predvidena v 
členu 174 PDEU;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na stopnjo brezposelnosti 
mladih, zlasti na velike razlike med 
državami članicami, saj v njih ta stopnja 
sega od manj kot 15 % do več kot 55 %, ter 
na številne mlade, ki nimajo izobrazbe ali 
zaposlitve in se ne usposabljajo
(14 milijonov mladih v starosti od 15 do 
30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo 
ali usposabljajo) ter ogrožajo sam evropski 
projekt, saj ogrožajo gospodarski razvoj in 
sposobnost preživetja združene Evrope na 
področju kakovosti življenja in delovnih 
pogojev ter ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo regij Evrope, kot je 
predvidena v členu 174 PDEU;

1. opozarja na stopnjo brezposelnosti 
mladih, zlasti na velike razlike med 
državami članicami, saj v njih ta stopnja 
sega od manj kot 15 % do več kot 55 %, ter 
na številne mlade, ki nimajo izobrazbe ali 
zaposlitve in se ne usposabljajo
(14 milijonov mladih v starosti od 15 do 
30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo 
ali usposabljajo) ter ogrožajo sam evropski 
projekt, saj povzročajo izgubo prihodnjega 
potenciala gospodarske rasti v EU in
ogrožajo gospodarski razvoj in sposobnost 
preživetja združene Evrope na področju 
kakovosti življenja in delovnih pogojev ter 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo regij Evrope, kot je predvidena v 
členu 174 PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 7
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja pomen regionalne ravni pri 
opredelitvi politik usposabljanja in 
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spremljanja mladih in brezposelnih, da bi 
čim bolje ustrezale resničnim razmeram 
na lokalnih trgih dela in zagotavljale 
tesnejše spremljanje zadevnih oseb;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da mladi zaradi družbene in 
gospodarske strukture predstavljajo eno 
najranljivejših skupin v Uniji, kar zadeva 
zaposlovanje, zlasti v sedanjih razmerah 
gospodarske in finančne krize glede na 
število mladih na trgu dela in dejstvo, da 
se soočajo z najresnejšimi težavami pri 
zaposlovanju; zato poudarja, da je treba 
poiskati rešitve, ki bodo omogočile 
mladim v Evropi, ki ne verjamejo več v 
tradicionalno reševanje problemov 
brezposelnosti (izobraževanje in delo), da 
poiščejo pot iz tega zastoja ter najdejo 
konkretne odgovore za svoje raznolike 
razmere, tako da se politika prilagodi 
njihovim potrebam in ne obratno;

Or. es

Predlog spremembe 9
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja dejstvo, da je brezposelnost 
med mladimi dosegla nepredstavljivo 
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raven, kar zahteva učinkovitejše ukrepe 
na ravni EU, nacionalni in regionalni 
ravni; zato meni, da je v času, ko se 
Evropska unija sooča s številnimi 
težavami in izzivi, potreba po močni in 
inovativni mladini, ki se je pripravljena 
soočiti z danimi izzivi, večja kot kdaj koli 
prej;

Or. en

Predlog spremembe 10
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so glede na potrebo po 
večji dinamiki gospodarske dejavnosti, ki 
je pogoj za vsako rešitev ustvarjanja 
zanesljivih in trajnostnih delovnih mest, te 
razmere posledica strukturnih vprašanj, ki 
izhajajo iz politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki jih je treba popraviti, kar 
terja novo generacijo privlačnejših 
pedagoških strategij, ki so bolj povezane z 
regionalnim ozadjem in ki spodbujajo
izvajanje učinkovitejših strategij za 
prehod v delovno življenje (z močnimi 
povezavami med šolo in delom), ter razvoj 
varnejših poklicnih poti;

2. poudarja, da so te razmere posledica
gospodarske krize v Evropi in tudi
strukturnih vprašanj, ki izhajajo iz politik 
izobraževanja in zaposlovanja, ki jih je 
treba izboljšati; poudarja potrebo po 
uvedbi novih privlačnejših in bolj 
vključujočih pedagoških strategij, ki 
spodbujajo predvsem izvajanje
učinkovitejšega prehoda v delovno 
življenje mladih, ki zapustijo šolski sistem,
ter razvoj varnejših poklicnih poti;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so glede na potrebo po večji 2. poudarja, da je glede na potrebo po večji 
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dinamiki gospodarske dejavnosti, ki je 
pogoj za vsako rešitev ustvarjanja 
zanesljivih in trajnostnih delovnih mest, te 
razmere posledica strukturnih vprašanj, ki 
izhajajo iz politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki jih je treba popraviti, kar 
terja novo generacijo privlačnejših 
pedagoških strategij, ki so bolj povezane z 
regionalnim ozadjem in ki spodbujajo 
izvajanje učinkovitejših strategij za prehod 
v delovno življenje (z močnimi 
povezavami med šolo in delom), ter razvoj 
varnejših poklicnih poti;

dinamiki gospodarske dejavnosti, ki je 
pogoj za vsako rešitev ustvarjanja 
zanesljivih in trajnostnih delovnih mest,
treba popraviti strukturna vprašanja, ki 
izhajajo iz politik izobraževanja in 
zaposlovanja; meni, da so potrebne 
privlačnejše pedagoške strategije, ki so 
bolj povezane z regionalnim ozadjem in
upoštevajo različne razmere ter 
omogočajo prožno uporabo v skladu s 
posebnimi potrebami in značilnostmi regij 
ter spodbujajo izvajanje učinkovitejših 
strategij za prehod v delovno življenje (z 
močnimi povezavami med šolo in delom) 
ter razvoj varnejših poklicnih poti;

Or. es

Predlog spremembe 12
Karima Delli, Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so glede na potrebo po večji 
dinamiki gospodarske dejavnosti, ki je 
pogoj za vsako rešitev ustvarjanja 
zanesljivih in trajnostnih delovnih mest, te 
razmere posledica strukturnih vprašanj, ki 
izhajajo iz politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki jih je treba popraviti, kar 
terja novo generacijo privlačnejših 
pedagoških strategij, ki so bolj povezane z 
regionalnim ozadjem in ki spodbujajo
izvajanje učinkovitejših strategij za prehod 
v delovno življenje (z močnimi 
povezavami med šolo in delom), ter razvoj 
varnejših poklicnih poti;

2. poudarja, da so glede na potrebo po večji 
dinamiki gospodarske dejavnosti, ki je 
pogoj za vsako rešitev ustvarjanja
dostojnih, zanesljivih in trajnostnih 
delovnih mest, te razmere posledica 
strukturnih vprašanj, ki med drugim
izhajajo iz politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki jih je treba popraviti, da bi 
spodbudili izvajanje učinkovitejših 
strategij za prehod v delovno življenje (z 
močnimi povezavami med šolo in delom) 
ter razvoj varnejših poklicnih poti;

Or. en

Predlog spremembe 13
Younous Omarjee
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so glede na potrebo po večji 
dinamiki gospodarske dejavnosti, ki je 
pogoj za vsako rešitev ustvarjanja 
zanesljivih in trajnostnih delovnih mest, te 
razmere posledica strukturnih vprašanj, ki 
izhajajo iz politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki jih je treba popraviti, kar 
terja novo generacijo privlačnejših 
pedagoških strategij, ki so bolj povezane z 
regionalnim ozadjem in ki spodbujajo 
izvajanje učinkovitejših strategij za prehod 
v delovno življenje (z močnimi 
povezavami med šolo in delom), ter razvoj 
varnejših poklicnih poti;

2. poudarja, da so glede na potrebo po večji 
dinamiki gospodarske dejavnosti, ki je
pogoj za vsako rešitev ustvarjanja 
zanesljivih in trajnostnih delovnih mest, te 
razmere posledica strukturnih vprašanj, ki 
izhajajo iz politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki jih je treba popraviti, kar 
terja novo generacijo privlačnejših 
pedagoških strategij, ki so bolj povezane z 
regionalnim ozadjem in ki spodbujajo 
izvajanje učinkovitejših strategij za prehod 
v delovno življenje (z močnimi 
povezavami med šolo in delom), ter razvoj 
varnejših poklicnih poti; poudarja skrb 
vzbujajoče posledice gospodarske krize in 
varčevalnih ukrepov za položaj mladih; 
opozarja, da zmanjševanje proračunskih 
sredstev resno ogroža naložbe na 
področjih, ki so posebno pomembna za 
prihodnost mladih, kot so izobraževanje, 
usposabljanje, raziskave in inovacije;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so glede na potrebo po 
večji dinamiki gospodarske dejavnosti, ki 
je pogoj za vsako rešitev ustvarjanja 
zanesljivih in trajnostnih delovnih mest, te 
razmere posledica strukturnih vprašanj, ki 
izhajajo iz politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki jih je treba popraviti, kar 
terja novo generacijo privlačnejših 

2. poudarja, da je večja dinamika
gospodarske dejavnosti pogoj za vsako 
rešitev ustvarjanja zanesljivih, stabilnih in 
trajnostnih delovnih mest in da so te 
razmere posledica strukturnih vprašanj, ki 
izhajajo iz politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki jih je treba popraviti z 
oblikovanjem nove generacije
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pedagoških strategij, ki so bolj povezane z 
regionalnim ozadjem in ki spodbujajo 
izvajanje učinkovitejših strategij za prehod 
v delovno življenje (z močnimi 
povezavami med šolo in delom), ter razvoj 
varnejših poklicnih poti;

privlačnejših pedagoških strategij, ki
ustrezajo poslovnim potrebam, ki so bolj 
povezane z regionalnim ozadjem in ki 
spodbujajo izvajanje učinkovitejših 
strategij za prehod v delovno življenje (z 
močnimi povezavami med šolo in delom);

Or. bg

Predlog spremembe 15
Maria do Céu Patrão Neves

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so glede na potrebo po večji 
dinamiki gospodarske dejavnosti, ki je 
pogoj za vsako rešitev ustvarjanja 
zanesljivih in trajnostnih delovnih mest, te 
razmere posledica strukturnih vprašanj, ki 
izhajajo iz politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki jih je treba popraviti, kar 
terja novo generacijo privlačnejših 
pedagoških strategij, ki so bolj povezane z 
regionalnim ozadjem in ki spodbujajo 
izvajanje učinkovitejših strategij za prehod 
v delovno življenje (z močnimi 
povezavami med šolo in delom), ter razvoj 
varnejših poklicnih poti;

2. poudarja, da so glede na potrebo po večji 
dinamiki gospodarske dejavnosti, ki je 
pogoj za vsako rešitev ustvarjanja 
zanesljivih in trajnostnih delovnih mest, te 
razmere posledica strukturnih vprašanj, ki 
izhajajo iz politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki jih je treba popraviti, kar 
terja novo generacijo privlačnejših 
pedagoških strategij, ki so bolj povezane z 
regionalnim ozadjem in ki spodbujajo 
izvajanje učinkovitejših strategij za prehod 
v delovno življenje (z močnimi 
povezavami med šolo in delom), ter razvoj 
varnejših poklicnih poti; meni, da je poleg 
teh dejavnikov pomembno opredeliti 
prednostna področja za razvoj 
posameznih regij in oblikovati podjetniške 
programe za mlade na teh področjih;

Or. pt

Predlog spremembe 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so glede na potrebo po večji 
dinamiki gospodarske dejavnosti, ki je 
pogoj za vsako rešitev ustvarjanja 
zanesljivih in trajnostnih delovnih mest, te 
razmere posledica strukturnih vprašanj, ki 
izhajajo iz politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki jih je treba popraviti, kar 
terja novo generacijo privlačnejših 
pedagoških strategij, ki so bolj povezane z 
regionalnim ozadjem in ki spodbujajo 
izvajanje učinkovitejših strategij za prehod 
v delovno življenje (z močnimi 
povezavami med šolo in delom), ter razvoj 
varnejših poklicnih poti;

2. poudarja, da so glede na potrebo po večji 
dinamiki gospodarske dejavnosti, ki je 
pogoj za vsako rešitev ustvarjanja 
zanesljivih in trajnostnih delovnih mest, te 
razmere posledica strukturnih vprašanj, ki 
izhajajo iz politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki jih je treba popraviti, kar 
terja novo generacijo privlačnejših 
pedagoških strategij, ki so bolj povezane z 
regionalnim ozadjem in ki spodbujajo 
izvajanje učinkovitejših strategij za prehod 
v delovno življenje (z močnimi 
povezavami med šolo in delom), ter razvoj 
varnejših poklicnih poti, vključno z 
obveznimi praksami v obdobju študija na 
vseh smereh, da bi študentom zagotovili 
začetne strokovne izkušnje na njihovem 
področju;

Or. ro

Predlog spremembe 17
Marietje Schaake

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so glede na potrebo po večji 
dinamiki gospodarske dejavnosti, ki je 
pogoj za vsako rešitev ustvarjanja 
zanesljivih in trajnostnih delovnih mest, te 
razmere posledica strukturnih vprašanj, ki 
izhajajo iz politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki jih je treba popraviti, kar 
terja novo generacijo privlačnejših 
pedagoških strategij, ki so bolj povezane z 
regionalnim ozadjem in ki spodbujajo 
izvajanje učinkovitejših strategij za prehod 
v delovno življenje (z močnimi 
povezavami med šolo in delom), ter razvoj 

2. poudarja, da so glede na potrebo po večji 
dinamiki gospodarske dejavnosti, ki je 
pogoj za vsako rešitev ustvarjanja 
zanesljivih in trajnostnih delovnih mest, te 
razmere posledica strukturnih vprašanj, ki 
izhajajo iz politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki jih je treba popraviti, kar 
terja novo generacijo privlačnejših 
pedagoških strategij, ki so bolj povezane z 
regionalnim ozadjem in ki spodbujajo 
izvajanje učinkovitejših strategij za prehod 
v delovno življenje (z močnimi 
povezavami med šolo in delom, zlasti prek 
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varnejših poklicnih poti; dualnih sistemov izobraževanja), ter 
razvoj varnejših poklicnih poti;

Or. en

Predlog spremembe 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so glede na potrebo po večji 
dinamiki gospodarske dejavnosti, ki je 
pogoj za vsako rešitev ustvarjanja 
zanesljivih in trajnostnih delovnih mest, te 
razmere posledica strukturnih vprašanj, ki 
izhajajo iz politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki jih je treba popraviti, kar 
terja novo generacijo privlačnejših 
pedagoških strategij, ki so bolj povezane z 
regionalnim ozadjem in ki spodbujajo
izvajanje učinkovitejših strategij za prehod 
v delovno življenje (z močnimi 
povezavami med šolo in delom), ter razvoj 
varnejših poklicnih poti;

2. poudarja, da so glede na potrebo po večji 
dinamiki gospodarske dejavnosti, ki je 
pogoj za vsako rešitev ustvarjanja 
zanesljivih in trajnostnih delovnih mest, te 
razmere posledica strukturnih vprašanj, ki 
izhajajo iz politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki jih je treba popraviti, kar 
terja novo generacijo privlačnejših 
pedagoških strategij, ki so bolj povezane z 
regionalnim ozadjem, in oblikovanje mrež 
platform za izmenjavo izkušenj in 
najboljših praks med regijami in državami 
članicami, da bi spodbudili izvajanje 
učinkovitejših strategij za prehod v 
delovno življenje (z močnimi povezavami 
med šolo in delom), ter razvoj varnejših 
poklicnih poti;

Or. en

Predlog spremembe 19
Marietje Schaake

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja pomen obravnavanja 
zemljepisnih neskladij med ponudbo in 
povpraševanjem po delovnih mestih tako 
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znotraj držav članic kot tudi med njimi, 
zlasti z reformami mreže EURES, da bi se 
izboljšale možnosti zaposlovanja mladih;

Or. en

Predlog spremembe 20
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da s spodbujanjem in 
dopolnjevanjem prizadevanj držav članic, 
da bi oživile gospodarsko aktivnost in 
pospešile zaposlovanje na svojem ozemlju, 
zlasti v najbolj prizadetih regijah, 
evropska regionalna politika predstavlja 
temeljno orodje, s katerim lahko Unija 
pripomore k premagovanju sedanjih 
razmer, tako da usmerja in oblikuje 
izvajanja potrebnih strukturnih reform ter 
osredotoča naložbe na prednostne ukrepe; 
meni, da je usklajeno delovanje petih 
skladov skupnega strateškega okvira 
(ESRR, ESS, Kohezijskega sklada, 
EKSRP in ESPR) ključno za skupno 
spodbujanje konkurenčnosti in 
konvergence, tako da se določijo 
najustreznejše prednostne naložbe v 
posameznih evropskih državah in regijah 
ter se zagotovi podpora vseh finančnih 
instrumentov, ki lahko spodbudijo 
zasebna vlaganja in hkrati multiplicirajo 
učinke državnih naložb;

Or. es

Predlog spremembe 21
Verónica Lope Fontagné
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Osnutek mnenja
Odstavek 2b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da je treba za zagotovitev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije po vsej EU vlagati v manj razvite 
regije; meni, da morajo strukturni skladi 
pripomoči k uresničevanju teh naložb in 
preprečiti razmere, v katerih bi bilo v 
nekaterih regijah le malo ali nič 
dejavnosti, zato morajo spodbuditi 
zasebne naložbe ter gospodarski in 
regionalni razvoj;

Or. es

Predlog spremembe 22
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja pomen spodbujanja 
mobilnosti med mladimi v Evropi tako na 
nacionalni kot evropski ravni, kar jim bo 
omogočilo osebni in poklicni razvoj;

Or. es

Predlog spremembe 23
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ob upoštevanju predvidevanj, da se 
vsako leto ukine 15 % delovnih mest in 
prav toliko spet ustvari, meni, da sta za 

3. meni, da na trgu dela izginjajo in 
nastajajo delovna mesta v različnih 
gospodarskih sektorjih, kar zahteva stalno 
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resnično učinkovito politiko zaposlovanja 
potrebna celovita vizija in predvidevanje 
sprememb; meni, da so potrebne politike 
kvalifikacij, ki učinkovito spodbujajo 
začetno in stalno prilagajanje spretnosti
potrebam podjetij in gospodarstva v vseh 
regijah Unije;

delo v zvezi z usposabljanjem ter sistemi 
varstva in spremljanja brezposelnih, da bi 
podjetjem in zaposlenim v tej strukturni 
negotovosti pomagali čim učinkoviteje;
meni, da mora učinkovita politika 
zaposlovanja poudarjati kvalifikacije ter 
znanja in veščine, ki ustrezajo potrebam
gospodarskih subjektov na regionalnih 
območjih dejavnosti Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 24
Karima Delli, Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ob upoštevanju predvidevanj, da se 
vsako leto ukine 15 % delovnih mest in 
prav toliko spet ustvari, meni, da sta za 
resnično učinkovito politiko zaposlovanja 
potrebna celovita vizija in predvidevanje 
sprememb; meni, da so potrebne politike 
kvalifikacij, ki učinkovito spodbujajo 
začetno in stalno prilagajanje spretnosti 
potrebam podjetij in gospodarstva v vseh 
regijah Unije;

3. se zaveda, da je potreben globalni 
pristop, s katerim bo mogoče predvideti 
spremembe, kot del resnično učinkovite 
politike zaposlovanja, ki bo posebej 
opozarjala na najbolj marginalizirane 
skupine prebivalstva, soočene z največjim 
tveganjem brezposelnosti, in na posebno 
teritorialno prikrajšanost; meni, da so 
potrebne politike kvalifikacij, ki učinkovito 
spodbujajo začetno in stalno prilagajanje 
spretnosti potrebam podjetij in 
gospodarstva v vseh regijah Unije;

Or. en

Predlog spremembe 25
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ob upoštevanju predvidevanj, da se 
vsako leto ukine 15 % delovnih mest in 
prav toliko spet ustvari, meni, da sta za 

3. ob upoštevanju predvidevanj, da se 
vsako leto ukine 15 % delovnih mest in 
prav toliko spet ustvari, meni, da sta
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resnično učinkovito politiko zaposlovanja
potrebna celovita vizija in predvidevanje 
sprememb; meni, da so potrebne politike
kvalifikacij, ki učinkovito spodbujajo 
začetno in stalno prilagajanje spretnosti 
potrebam podjetij in gospodarstva v vseh 
regijah Unije;

potrebna celovita vizija in predvidevanje 
sprememb, ki so potrebne za doseganje 
resnično trajnostne rasti in zaposlovanja;
meni, da bodo ukrepi učinkoviti le, če 
bodo vsi tesno povezani med seboj, da bi 
tako povečali produktivnost, okrepili 
zasebne naložbe in spodbudili sektorje z 
velikimi možnostmi za rast, zlasti tiste, ki
so povezani z zelenim gospodarstvom in 
IKT; meni, da sta s tega vidika bistven 
razvoj sposobnosti človeškega kapitala in 
oblikovanje politik kvalifikacij, ki 
učinkovito spodbujajo začetno in stalno 
prilagajanje spretnosti potrebam podjetij in 
gospodarstva v vseh regijah Unije;

Or. es

Predlog spremembe 26
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ob upoštevanju predvidevanj, da se 
vsako leto ukine 15 % delovnih mest in 
prav toliko spet ustvari, meni, da sta za 
resnično učinkovito politiko zaposlovanja 
potrebna celovita vizija in predvidevanje 
sprememb; meni, da so potrebne politike 
kvalifikacij, ki učinkovito spodbujajo 
začetno in stalno prilagajanje spretnosti 
potrebam podjetij in gospodarstva v vseh 
regijah Unije;

3. ob upoštevanju predvidevanj, da se 
vsako leto ukine 15 % delovnih mest in 
prav toliko spet ustvari, meni, da sta za 
resnično učinkovito politiko zaposlovanja 
potrebna celovita vizija in predvidevanje 
sprememb; poudarja pomen zapolnitve 
vrzeli med visokošolskim izobraževanjem 
in trgom dela ter poudarja, da morajo 
neskladnost med izobrazbenimi znanji in 
veščinami ter današnjimi delovnimi mesti 
odpraviti predvsem izobraževalne 
ustanove; poziva evropske ministre za 
izobraževanje in višješolske ustanove v 
EU, naj vajeništvo in pripravništvo dodajo 
kot sestavni del učnih načrtov vseh 
zadevnih študijskih programov; meni, da 
so potrebne politike kvalifikacij, ki 
učinkovito spodbujajo začetno in stalno 
prilagajanje spretnosti potrebam podjetij in 
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gospodarstva v vseh regijah Unije;

Or. en

Predlog spremembe 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ob upoštevanju predvidevanj, da se 
vsako leto ukine 15 % delovnih mest in 
prav toliko spet ustvari, meni, da sta za 
resnično učinkovito politiko zaposlovanja 
potrebna celovita vizija in predvidevanje 
sprememb; meni, da so potrebne politike 
kvalifikacij, ki učinkovito spodbujajo 
začetno in stalno prilagajanje spretnosti 
potrebam podjetij in gospodarstva v vseh 
regijah Unije;

3. ob upoštevanju predvidevanj, da se 
vsako leto ukine 15 % delovnih mest in 
prav toliko spet ustvari, meni, da sta za 
resnično učinkovito politiko zaposlovanja 
potrebna celovita vizija in predvidevanje 
sprememb; meni, da so potrebne politike 
kvalifikacij, ki učinkovito spodbujajo 
začetno in stalno prilagajanje spretnosti 
potrebam podjetij in gospodarstva v vseh 
regijah Unije ter preprečujejo nadaljnje 
pomanjkanje delovne sile v poklicih, ki so 
že zdaj deficitarni;

Or. ro

Predlog spremembe 28
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3а. poziva k stabilnejšim in varnejšim 
zaposlitvam ter k oblikovanju zaščitnih 
mehanizmov za preprečevanje 
izkoriščanja mladih v Evropi s strani 
delodajalcev, kar se dogaja v nekaterih 
državah članicah;

Or. bg
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Predlog spremembe 29
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da so majhna in srednja 
podjetja gonilna sila Evrope, temelj 
zaposlovanja in glavna pot iz krize; zato 
meni, da je treba izboljšati dostopnost 
financiranja in poslovno okolje, v katerem 
delujejo;

Or. es

Predlog spremembe 30
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da morajo, poleg strategij 
zaposlovanja na ravni EU, pomembnejšo 
vlogo pri ocenjevanju lokalnih trgov dela 
in prilagajanju programov mladim igrati 
mesta in regije;

Or. en

Predlog spremembe 31
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj zagotovijo večjo 
učinkovitost politik izobraževanja in
zaposlovanja, ki morajo temeljiti na treh 
temeljnih točkah: v prihodnost 

4. spodbuja države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj s krepitvijo 
medregionalnega sodelovanja razvijejo 
strategije izobraževanja in usposabljanja 
ter strategije za širjenje trga dela, ki 
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usmerjenem pristopu, ki bolje predvideva
razvoj trga dela in je povezan z 
izobraževanjem in usposabljanjem; večjem 
vključevanju vseh deležnikov; in 
regionalnem pristopu, ki zagotavlja 
mehanizme za boljše razumevanje težav in 
učinkovitejše sprejemanje odločitev ter 
večjo prepoznavnost potreb po 
kvalifikacijah;

morajo temeljiti na: v prihodnost 
usmerjenem pristopu, ki bolje ocenjuje
razvoj trga dela in je povezan z 
izobraževanjem in usposabljanjem; večjem 
vključevanju vseh deležnikov in lokalnih 
partnerjev; in regionalnem pristopu, ki 
zagotavlja mehanizme za boljše 
razumevanje težav in učinkovitejše 
sprejemanje odločitev ter večjo 
prepoznavnost potreb po kvalifikacijah;

Or. bg

Predlog spremembe 32
Karima Delli, Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj zagotovijo večjo 
učinkovitost politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki morajo temeljiti na treh 
temeljnih točkah: v prihodnost usmerjenem 
pristopu, ki bolje predvideva razvoj trga 
dela in je povezan z izobraževanjem in 
usposabljanjem; večjem vključevanju vseh 
deležnikov; in regionalnem pristopu, ki 
zagotavlja mehanizme za boljše 
razumevanje težav in učinkovitejše 
sprejemanje odločitev ter večjo 
prepoznavnost potreb po kvalifikacijah;

4. spodbuja države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj zagotovijo večjo 
učinkovitost politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki morajo temeljiti na treh 
temeljnih točkah:

– v prihodnost usmerjenem pristopu, ki 
bolje predvideva razvoj trga dela in je 
povezan z izobraževanjem in 
usposabljanjem; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj tesneje sodeluje z državami 
članicami, da se oblikujejo srednjeročne 
in dolgoročne napovedi glede znanj in 
veščin, ki bodo potrebne na lokalnih in 
regionalnih trgih dela;
– večjem vključevanju vseh deležnikov, 
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vključno z mladinskimi organizacijami;
- in regionalnem pristopu v okviru 
celostnih strategij teritorialnega razvoja, 
ki upošteva lokalne potrebe in teritorialne 
posebnosti ter omogoča boljše 
prepoznavanje v prihodnost usmerjenih 
delovnih mest, zlasti v inovativnih 
sektorjih, kot so zeleni segmenti in 
socialna podjetja, ter zagotavlja 
mehanizme za boljše razumevanje težav in 
učinkovitejše sprejemanje odločitev ter 
večjo prepoznavnost potreb po 
kvalifikacijah;

Or. en

Predlog spremembe 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj zagotovijo večjo 
učinkovitost politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki morajo temeljiti na treh 
temeljnih točkah: v prihodnost usmerjenem 
pristopu, ki bolje predvideva razvoj trga 
dela in je povezan z izobraževanjem in 
usposabljanjem; večjem vključevanju vseh 
deležnikov; in regionalnem pristopu, ki 
zagotavlja mehanizme za boljše 
razumevanje težav in učinkovitejše 
sprejemanje odločitev ter večjo 
prepoznavnost potreb po kvalifikacijah;

4. spodbuja države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj izvajajo ukrepe, ki so 
bili pripravljeni v okviru jamstva za 
mlade, da se spodbudi izmenjava uspešnih 
modelov, ki so povzročili pozitiven razvoj v 
smislu zmanjševanja brezposelnosti med 
mladimi in osebami, ki niso zaposlene niti 
se ne izobražujejo ali usposabljajo, ter naj
zagotovijo večjo učinkovitost politik 
izobraževanja in zaposlovanja, ki morajo 
temeljiti na treh temeljnih točkah: v 
prihodnost usmerjenem pristopu, ki bolje 
predvideva razvoj trga dela in je povezan z 
izobraževanjem in usposabljanjem; večjem 
vključevanju vseh deležnikov; in 
regionalnem pristopu, ki zagotavlja 
mehanizme za boljše razumevanje težav in 
učinkovitejše sprejemanje odločitev ter 
večjo prepoznavnost potreb po 
kvalifikacijah;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Marietje Schaake

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. spodbuja države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj zagotovijo večjo 
učinkovitost politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki morajo temeljiti na treh 
temeljnih točkah: v prihodnost usmerjenem 
pristopu, ki bolje predvideva razvoj trga 
dela in je povezan z izobraževanjem in 
usposabljanjem; večjem vključevanju vseh 
deležnikov; in regionalnem pristopu, ki 
zagotavlja mehanizme za boljše 
razumevanje težav in učinkovitejše 
sprejemanje odločitev ter večjo 
prepoznavnost potreb po kvalifikacijah;

4. spodbuja države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj zagotovijo večjo 
učinkovitost politik izobraževanja in 
zaposlovanja, ki morajo temeljiti na treh 
temeljnih točkah: v prihodnost usmerjenem 
pristopu, ki bolje predvideva razvoj trga 
dela in je povezan z izobraževanjem in 
usposabljanjem; večjem vključevanju vseh 
deležnikov, vključno z zasebnim 
sektorjem; in regionalnem pristopu, ki 
zagotavlja mehanizme za boljše 
razumevanje težav in učinkovitejše 
sprejemanje odločitev ter večjo 
prepoznavnost potreb po kvalifikacijah;

Or. en

Predlog spremembe 35
Karima Delli, Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj spodbujajo 
mobilnost mladih s pomočjo širšega 
priznavanja znanj, veščin in kvalifikacij, 
boljšega usklajevanja sistemov socialne 
varnosti in večje dostopnosti cenovno 
ugodnih stanovanj ter finančnih posojil;

Or. en
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Predlog spremembe 36
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja pomen programov 
vseživljenjskega učenja za spodbujanje 
preusposabljanja; v zvezi s tem poudarja 
učinkovitost evropskih programov, ki bi 
jih bilo treba ohraniti in okrepiti v 
prihodnjem finančnem programskem 
obdobju;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice in njihove regije, 
naj razvijejo politike za preprečevanje 
opustitve šolanja in ponovno vključevanje 
mladih, ki so opustili šolanje; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba v številnih državah 
članicah vložiti velik trud na področju 
spremljanja in usmerjanja dijakov in 
študentov;

Or. fr

Predlog spremembe 38
Marietje Schaake

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj odpravijo 
obstoječe ovire za čezmejna vajeništva in 
pripravništva, da bi bolje uskladili 
ponudbo in povpraševanje po priložnostih 
za usposabljanje na delovnem mestu za 
mlade ter s tem povečali mobilnost in 
zaposljivost, zlasti v obmejnih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 39
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj se izogibajo 
velikim rezom na pomembnih področjih, 
kot sta izobraževanje in inovacije, ker ti 
rezi skupaj z drugimi negativnimi učinki 
gospodarske in finančne krize 
predstavljajo resno oviro v boju proti 
brezposelnosti med mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 40
Maria do Céu Patrão Neves

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ob upoštevanju dejstva, da Program 
Evropske unije za socialne spremembe in 
inovacije (2014–2020) poudarja 
nezadostno znanje kot dejavnik, ki ovira
razvoj socialnih inovacij v Uniji, spodbuja 
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države članice ter regionalne in lokalne 
organe, naj spodbudijo razširjanje 
programov za podporo mladih podjetnikov 
in upoštevajo regionalne posebnosti v 
obstoječih podjetniških programih, saj so 
lahko te odločilne za uspešnost ali 
neuspešnost pobud mladih, zlasti v najbolj 
oddaljenih regijah; 

Or. pt

Predlog spremembe 41
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva države članice, naj v svojih 
izobraževalnih sistemih spodbujajo 
poklicne poti, ki so v šolskih in 
univerzitetnih programih podcenjene, saj 
skrivajo velik potencial za ustvarjanje 
delovnih mestih na ozemljih držav članic;

Or. fr

Predlog spremembe 42
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da so bili programi EU in 
zlasti strukturni in kohezijski skladi 
najučinkovitejši instrumenti za 
ustvarjanje novih delovnih mest med 
mladimi, zato je treba tem programom 
nameniti dodatno pozornost in bi morala 
vsaka regija v celoti izkoristiti 
financiranje EU v korist mladih;
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Or. en

Predlog spremembe 43
Karima Delli, Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k skupnemu delovanju evropskih 
skladov, zlasti instrumentov kohezijske 
politike, kot sta ESS in ESRR, kot 
prednostnemu odzivu na to težavo;

5. poziva k skupnemu delovanju evropskih 
skladov, zlasti instrumentov kohezijske 
politike, kot sta ESS in ESRR, kot 
prednostnemu odzivu na to težavo;
poudarja, da je treba v programskem 
obdobju 2014–2020 25 % sredstev, 
dodeljenih v okviru kohezijske politike, 
nujno nameniti ESS ter namensko 
rezervirati vsaj 20 % ESS za vodilno 
pobudo strategije Evropa 2020 
„spodbujanje socialne vključenosti in boj 
proti revščini“, v okviru katere bi bila 
brezposelnost med mladimi prednostna 
naloga; poziva države članice ter lokalne 
in regionalne organe, naj določijo 
celostne strategije teritorialnega razvoja –
in uporabijo nove instrumente, ki jih 
podpirajo –, vključno s komponentami 
usposabljanja in zaposlovanja, zlasti z 
namenom ustvarjanja poti za 
zaposlovanje mladih ter podpore izgradnji 
in obnovi dostopne socialne 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 44
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k skupnemu delovanju evropskih 
skladov, zlasti instrumentov kohezijske 

5. poziva k skupnemu delovanju evropskih 
skladov, zlasti instrumentov kohezijske 
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politike, kot sta ESS in ESRR, kot 
prednostnemu odzivu na to težavo;

politike, kot sta ESS in ESRR, kot 
prednostnemu odzivu na to težavo;
poudarja, da lahko kohezijska politika, 
predvsem ESS, prispeva k temu, da bodo 
podjetja zaposlovala mlade in se bo 
brezposelnost med mladimi zmanjšala. 
ESS mora prispevati tudi k zmanjšanju 
obdavčitve podjetij, ki zaposlujejo mlade, z 
namenom spodbuditi ustvarjanje delovnih 
mest za mlade in se izogniti birokraciji pri 
vlogah podjetij za evropska sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 45
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k skupnemu delovanju evropskih 
skladov, zlasti instrumentov kohezijske 
politike, kot sta ESS in ESRR, kot 
prednostnemu odzivu na to težavo;

5. poziva k skupnemu delovanju evropskih 
skladov, zlasti instrumentov kohezijske 
politike, kot sta ESS in ESRR, kot 
prednostnemu odzivu na to težavo, s 
sprejetjem ukrepov, ki so potrebni za trg 
dela, izobraževanje in usposabljanje in 
katerih cilj je podpreti približevanje 
delavcev potrebam proizvodnega sektorja 
ter njihov prehod na nove kvalifikacije in 
delovna mesta (vključno z, med drugim, 
zelenimi delovnimi mesti, delovnimi mesti, 
ki so potrebna zaradi demografskih 
trendov, novih tehnologij in diverzifikacije 
zaposlitev na podeželju);

Or. es

Predlog spremembe 46
Younous Omarjee
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k skupnemu delovanju evropskih 
skladov, zlasti instrumentov kohezijske 
politike, kot sta ESS in ESRR, kot 
prednostnemu odzivu na to težavo;

5. poziva k skupnemu delovanju evropskih 
skladov, zlasti instrumentov kohezijske 
politike, kot sta ESS in ESRR, kot 
prednostnemu odzivu na to težavo;
zahteva, naj se posebna pozornost nameni 
regijam, ki jih je najhuje prizadela 
brezposelnost med mladimi, ki v nekaterih 
primerih presega 50 % in samo še 
poslabšuje razlike med regijami;

Or. fr

Predlog spremembe 47
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k skupnemu delovanju evropskih 
skladov, zlasti instrumentov kohezijske 
politike, kot sta ESS in ESRR, kot 
prednostnemu odzivu na to težavo;

5. poziva k skupnemu delovanju evropskih 
skladov, zlasti instrumentov kohezijske 
politike, kot sta ESS in ESRR, v boju proti 
brezposelnosti mladih;

Or. bg

Predlog spremembe 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k skupnemu delovanju evropskih 
skladov, zlasti instrumentov kohezijske 
politike, kot sta ESS in ESRR, kot 
prednostnemu odzivu na to težavo;

5. poziva k skupnemu delovanju evropskih 
skladov, zlasti instrumentov kohezijske 
politike, kot sta ESS in ESRR, da se 
aktivirajo strukturni skladi, z namenom 
spodbuditi naložbe za rast in delovna 
mesta ter poiskati hitro rešitev za to
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perečo težavo;

Or. en

Predlog spremembe 49
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k skupnemu delovanju evropskih 
skladov, zlasti instrumentov kohezijske 
politike, kot sta ESS in ESRR, kot 
prednostnemu odzivu na to težavo;

5. poziva k skupnemu delovanju evropskih 
skladov, zlasti instrumentov kohezijske 
politike, kot sta ESS in ESRR, v podporo 
boju proti brezposelnosti mladih;

Or. de

Predlog spremembe 50
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. zagovarja stališče, da je izjemno 
pomembno oživiti gospodarsko aktivnost 
in podpreti ustvarjanje delovnih mest za 
mlade; poziva Komisijo in države članice, 
naj razvijejo vseevropski projekt 
podjetniških inkubatorjev, v okviru 
katerega bodo poslovni inkubatorji v vseh 
državah članicah omogočali mladim 
podjetnikom, da zaženejo svoje podjetje v 
zaščitenem poslovnem okolju, naj vlagajo 
v ta projekt ter z vseevropskim obsegom 
projekta ustvarijo občutek enotnosti; 
poleg tega meni, da je treba ustvariti 
primerno okolje za podjetja tveganega 
kapitala, zlasti kar zadeva obdavčitev, da 
bi podprli razvoj tega novega trga;

Or. en
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Predlog spremembe 51
Karima Delli, Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. spodbuja Evropsko investicijsko 
banko, naj vlaga v ustvarjanje delovnih 
mest za mlade pod pogojem, da se izogne 
stranskim koristim in zagotavlja posojila 
predvsem malim in srednjim podjetjem;

Or. en

Predlog spremembe 52
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja napoved, predstavljeno na 
Evropskem svetu 8. in 9. februarja 2013, o 
oblikovanju pobude za zaposlovanje 
mladih, namenjene regijam, v katerih je 
stopnja brezposelnosti med mladimi za več 
kot 25 % višja od povprečja v Uniji; znova 
poudarja potrebo po vzpostavitvi 
instrumenta, ki bo omejeval nepotrebne 
upravne ovire; želi, da se ta pobuda 
prednostno uporablja za financiranje 
Jamstva za mlade v Evropski uniji v 
okviru Uredbe […/…] (ESS);

Or. fr

Predlog spremembe 53
Verónica Lope Fontagné
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba za zagotovitev 
učinkovitosti posredovanja skladov 
skupnega strateškega okvira ter čim večji 
učinek naložb in evropskega financiranja 
na socialni in gospodarski položaj države 
in njenih regij takšne ukrepe osredotočiti 
na omejeno število prednostnih nalog, 
zlasti v državah, ki si močno prizadevajo 
za fiskalno konsolidacijo;

Or. es

Predlog spremembe 54
Younous Omarjee

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
junija sprejela sveženj ukrepov proti 
brezposelnosti mladih, ki po pobudi za 
zaposlovanje mladih v EU in predvsem po
„jamstvu za mlade“ v skladu s strategijo 
Evropa 2020 prinaša rešitve, ki spodbujajo 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest, 
zmanjšujejo negotovost, krepijo programe 
mobilnosti v EU in spodbujajo večje 
medregionalno sodelovanje v okviru 
časovnega načrta o prihodnosti ekonomske 
in monetarne unije, ki še bolj temelji na 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji.

6. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
junija sprejela sveženj ukrepov proti 
brezposelnosti mladih, ki bi naj po pobudi 
za zaposlovanje mladih v EU in predvsem 
po „jamstvu za mlade“ prinesel rešitve, ki 
spodbujajo ustvarjanje trajnostnih delovnih 
mest, zmanjšujejo negotovost, krepijo 
programe mobilnosti v EU in spodbujajo 
večje medregionalno sodelovanje v okviru 
časovnega načrta o prihodnosti ekonomske 
in monetarne unije, ki še bolj temelji na 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji; 
vseeno ugotavlja, da predvidena finančna 
sredstva za preprečevanje brezposelnosti 
med mladimi niso zadostna; poudarja, da 
predlog financiranja „pobude za 
zaposlovanje mladih v EU“ v višini 
6 milijard EUR v obdobju 2014–2020 še 
zdaleč ni zadosten, da bi imel velik učinek 
na položaj mladih; opozarja, da bi bil po 
oceni Mednarodne organizacije dela 
potreben proračun v višini 21 milijard 
EUR, da bi bilo mogoče učinkovito 
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vzpostaviti „jamstvo za mlade“ v obdobju 
2014–2020.

Or. fr

Predlog spremembe 55
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
junija sprejela sveženj ukrepov proti 
brezposelnosti mladih, ki po pobudi za 
zaposlovanje mladih v EU in predvsem po 
„jamstvu za mlade“ v skladu s strategijo 
Evropa 2020 prinaša rešitve, ki spodbujajo 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest, 
zmanjšujejo negotovost, krepijo programe 
mobilnosti v EU in spodbujajo večje 
medregionalno sodelovanje v okviru 
časovnega načrta o prihodnosti ekonomske 
in monetarne unije, ki še bolj temelji na 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji.

6. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
junija sprejela sveženj ukrepov proti 
brezposelnosti mladih, ki bi naj v skladu s 
strategijo Evropa 2020 prinesel rešitve, ki 
spodbujajo ustvarjanje trajnostnih delovnih 
mest, zmanjšujejo negotovost, krepijo 
programe mobilnosti v EU in spodbujajo 
večje medregionalno sodelovanje v okviru 
časovnega načrta o prihodnosti ekonomske 
in monetarne unije, ki še bolj temelji na 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji.

Or. fr

Predlog spremembe 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
junija sprejela sveženj ukrepov proti 
brezposelnosti mladih, ki po pobudi za 
zaposlovanje mladih v EU in predvsem po
„jamstvu za mlade“ v skladu s strategijo 
Evropa 2020 prinaša rešitve, ki spodbujajo 

6. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
junija sprejela sveženj ukrepov proti 
brezposelnosti mladih, ki po pobudi za 
zaposlovanje mladih v EU in predvsem po
„jamstvu za mlade“ v skladu s strategijo 
Evropa 2020 prinaša rešitve, ki spodbujajo 
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ustvarjanje trajnostnih delovnih mest, 
zmanjšujejo negotovost, krepijo programe 
mobilnosti v EU in spodbujajo večje 
medregionalno sodelovanje v okviru 
časovnega načrta o prihodnosti ekonomske 
in monetarne unije, ki še bolj temelji na 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji.

ustvarjanje trajnostnih delovnih mest ter
enake priložnosti za mlade in s tem 
socialno vključevanje, zmanjšujejo 
negotovost, krepijo programe mobilnosti v 
EU in spodbujajo večje medregionalno 
sodelovanje v okviru časovnega načrta o 
prihodnosti ekonomske in monetarne unije, 
ki še bolj temelji na ekonomski, socialni in 
teritorialni koheziji.

Or. en

Predlog spremembe 57
Karima Delli, Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj začnejo 
hitro izvajati jamstvo za mlade in 
ustanovijo učinkovitejše in dostopnejše 
javne zavode za zaposlovanje, da bi 
mladim zagotovile ustrezna delovna mesta
in usposabljanja; zahteva, da Komisija 
podpre regije in države članice, ki želijo 
uvesti programe jamstva za mlade na 
nacionalni ali regionalni ravni; poziva 
Svet EU, naj znatno poveča finančna 
sredstva za to pobudo v skladu s 
priporočili Mednarodne organizacije dela, 
ki za njeno izvedbo predvideva 21 milijard 
EUR;

Or. en

Predlog spremembe 58
Petru Constantin Luhan

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

6a. meni, da bi bilo treba oblikovati nove 
programe, ki bi mladim pomagali 
pridobiti kakovostno izobrazbo s področja 
tehnologije in spodbujali možnosti za 
njihovo specializacijo in delo na ozemlju 
drugih držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 59
Karima Delli, Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, da bi morala biti naložba v 
programe jamstva za mlade izvzeta iz 
varčevalnih rezov;

Or. en


