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Predlog spremembe 1
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja priporočila za posamezne 
države za leto 2013, zlasti njihov poudarek 
na ambicioznih ukrepih za ponovno 
spodbuditev rasti, zmanjšanje 
brezposelnosti, ustvarjanje delovnih mest 
in povečanje konkurenčnosti evropskega 
gospodarstva;

1. pozdravlja priporočila za posamezne 
države za leto 2013, zlasti njihov poudarek 
na ukrepih za ponovno spodbuditev rasti, 
zmanjšanje brezposelnosti, ustvarjanje 
delovnih mest in povečanje konkurenčnosti 
evropskega gospodarstva; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da priporočila za posamezne 
države zaradi stalnega pritiska 
gospodarske, socialne in finančne krize 
ter krize državnega dolga na splošno niso 
dovolj ambiciozna; v zvezi s tem opozarja 
na pomanjkanje priporočil o ponovni 
vzpostavitvi nujno potrebnega kreditiranja 
realnega gospodarstva ter malih in 
srednjih podjetij, okrepitvi povezave med 
javnimi in zasebnimi naložbenimi 
zmogljivostmi, boju proti davčnim 
goljufijam in ustrezni obravnavi socialne 
razsežnosti ekonomske in monetarne 
unije;

Or. en

Predlog spremembe 2
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ponovno poudarja stališče Evropskega 
parlamenta, da je treba okrepiti 
demokratično legitimnost procesa 
evropskega semestra; poudarja, da imajo 
nacionalni parlamenti in regionalni ter 
lokalni organi zelo omejen dostop do 
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procesa evropskega semestra in da se 
njihova vloga v priporočilih za posamezne 
države skoraj ne upošteva, pa čeprav sta 
njihov prispevek in sodelovanje potrebna, 
če bi želeli izboljšati obete glede doseganja 
ciljev strategije Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 3
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno poudarja pomen kohezijske 
politike kot ključnega instrumenta za 
naložbe, ki igra osrednjo vlogo pri 
spopadanju s krizo in usmerjanju Evropske 
unije in njenih regij na pot trajnostnega 
razvoja; zato poudarja, da je treba pri 
pogajanjih o večletnem finančnem okviru 
zagotoviti ustrezna proračunska sredstva za 
strukturne in investicijske sklade Evropske 
unije, ter posebej izpostavlja, da imajo ti 
skladi ključni delež pri naložbah na več 
področjih, kot so zaposlovanje, inovacije, 
trajnostni razvoj in podpora malim in 
srednjim podjetjem;

2. ponovno poudarja pomen kohezijske 
politike kot ključnega instrumenta za 
naložbe na ravni EU, ki igra osrednjo 
vlogo pri spopadanju s krizo in usmerjanju 
Evropske unije in njenih regij na pot 
trajnostnega razvoja; zato poudarja, da je 
treba pri pogajanjih o večletnem finančnem 
okviru zagotoviti ustrezna proračunska 
sredstva in makroekonomsko pogojenost
za strukturne in investicijske sklade 
Evropske unije, ter posebej izpostavlja, da 
imajo ti skladi ključni delež pri naložbah 
na več področjih, kot so zaposlovanje, 
inovacije, trajnostni razvoj in podpora 
malim in srednjim podjetjem;

Or. de

Predlog spremembe 4
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno poudarja pomen kohezijske 2. ponovno poudarja pomen kohezijske 
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politike kot ključnega instrumenta za 
naložbe, ki igra osrednjo vlogo pri 
spopadanju s krizo in usmerjanju Evropske 
unije in njenih regij na pot trajnostnega 
razvoja; zato poudarja, da je treba pri 
pogajanjih o večletnem finančnem okviru 
zagotoviti ustrezna proračunska sredstva za 
strukturne in investicijske sklade Evropske 
unije, ter posebej izpostavlja, da imajo ti 
skladi ključni delež pri naložbah na več 
področjih, kot so zaposlovanje, inovacije, 
trajnostni razvoj in podpora malim in 
srednjim podjetjem;

politike kot ključnega instrumenta za 
naložbe, ki igra osrednjo vlogo pri 
spopadanju s krizo, zmanjševanju 
regionalnih neskladij in usmerjanju 
Evropske unije in njenih regij na pot 
trajnostnega razvoja; zato poudarja, da je 
treba pri pogajanjih o večletnem finančnem 
okviru zagotoviti ustrezna proračunska 
sredstva za strukturne in investicijske 
sklade Evropske unije, ter posebej 
izpostavlja, da imajo ti skladi ključni delež 
pri naložbah na več področjih, kot so 
zaposlovanje, inovacije, trajnostni razvoj in 
podpora malim in srednjim podjetjem;

Or. en

Predlog spremembe 5
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je močno zaskrbljen zaradi velikega 
padca javnih in zasebnih naložb v 
proizvodno gospodarstvo, zlasti na lokalni 
in regionalni ravni; meni, da so potrebni 
odločni ukrepi za reformo trga proizvodov 
in trga dela, sprejetje previdnih plačilnih 
politik, oblikovanje bodočih modelov rasti 
na temelju inovacij in preusmeritev 
proizvodnje v dejavnosti z visoko dodano 
vrednostjo; trdno je prepričan, da so 
strukturni in investicijski skladi bistveni za 
preprečevanje in omejevanje primanjkljaja 
v zgoraj navedenih primerih;

3. je močno zaskrbljen zaradi velikega 
padca javnih in zasebnih naložb v 
proizvodno gospodarstvo, zlasti na lokalni 
in regionalni ravni; meni, da so potrebni 
odločni ukrepi za reformo trga proizvodov 
in trga dela, sprejetje previdnih plačilnih 
politik, oblikovanje bodočih modelov rasti 
na temelju inovacij, preusmeritev v zeleno 
nizkoogljično gospodarstvo in dejavnosti z 
visoko dodano vrednostjo; trdno je 
prepričan, da so strukturni in investicijski 
skladi bistveni za nadaljnjo krepitev ter
preprečevanje in omejevanje primanjkljaja 
v zgoraj navedenih primerih;

Or. en

Predlog spremembe 6
Oldřich Vlasák
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je močno zaskrbljen zaradi velikega 
padca javnih in zasebnih naložb v 
proizvodno gospodarstvo, zlasti na lokalni 
in regionalni ravni; meni, da so potrebni 
odločni ukrepi za reformo trga proizvodov 
in trga dela, sprejetje previdnih plačilnih 
politik, oblikovanje bodočih modelov rasti 
na temelju inovacij in preusmeritev 
proizvodnje v dejavnosti z visoko dodano 
vrednostjo; trdno je prepričan, da so 
strukturni in investicijski skladi bistveni za 
preprečevanje in omejevanje primanjkljaja 
v zgoraj navedenih primerih;

3. je močno zaskrbljen zaradi velikega 
padca javnih in zasebnih naložb v 
proizvodno gospodarstvo, zlasti na lokalni 
in regionalni ravni; meni, da so potrebni 
odločni ukrepi za reformo trga proizvodov 
in trga dela, sprejetje previdnih plačilnih 
politik, oblikovanje bodočih modelov rasti 
na temelju inovacij in preusmeritev 
proizvodnje v dejavnosti z visoko dodano 
vrednostjo; trdno je prepričan, da so 
strukturni in investicijski skladi bistveni za 
preprečevanje in omejevanje primanjkljaja 
v zgoraj navedenih primerih ter za 
spodbujanje javnih naložb; opozarja na 
priložnosti, ki jih je v državah članicah 
mogoče izkoristiti za podporo javnim 
naložbam iz strukturnih skladov, in sicer z 
zagotavljanjem določene prožnosti za 
finančne postopke glede teh skladov, 
recimo s povečanjem stopenj 
sofinanciranja za države, ki vstopijo v 
program prilagajanja in prejmejo 
finančno pomoč EU, ali z enoletnim 
podaljšanjem pravila o prenehanju 
obveznosti za vse države članice v 
programskem obdobju 2007–2013 (tako 
kot bo pri programskem obdobju 2014–
2020).

Or. en

Predlog spremembe 7
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je močno zaskrbljen zaradi velikega 3. je močno zaskrbljen zaradi velikega 
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padca javnih in zasebnih naložb v 
proizvodno gospodarstvo, zlasti na lokalni 
in regionalni ravni; meni, da so potrebni 
odločni ukrepi za reformo trga proizvodov 
in trga dela, sprejetje previdnih plačilnih 
politik, oblikovanje bodočih modelov rasti 
na temelju inovacij in preusmeritev 
proizvodnje v dejavnosti z visoko dodano 
vrednostjo; trdno je prepričan, da so 
strukturni in investicijski skladi bistveni za 
preprečevanje in omejevanje primanjkljaja 
v zgoraj navedenih primerih;

padca javnih in zasebnih naložb v 
proizvodno gospodarstvo, zlasti na lokalni 
in regionalni ravni; meni, da so potrebni 
odločni ukrepi za reformo trga proizvodov 
in trga dela, sprejetje previdnih plačilnih 
politik, oblikovanje bodočih modelov rasti 
na temelju inovacij in preusmeritev 
proizvodnje v dejavnosti z visoko dodano 
vrednostjo; meni, da je vzdržna 
gospodarska politika odvisna od zelo 
ugodnih pogojev za nova podjetja; trdno je 
prepričan, da so strukturni in investicijski 
skladi bistveni za preprečevanje in 
omejevanje primanjkljaja v zgoraj 
navedenih primerih;

Or. de

Predlog spremembe 8
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da v času strogih fiskalnih 
omejitev in zmanjšane posojilne 
zmogljivosti zasebnega sektorja strukturni 
in investicijski skladi EU predstavljajo 
temeljni vzgon za spodbujanje 
gospodarstva, zlasti z uporabo inovativnih 
finančnih instrumentov; meni, da večja 
uporaba inovativnih finančnih 
instrumentov v kohezijski politiki lahko 
spodbudi javno-zasebna partnerstva, 
doseže multiplikacijski učinek s 
proračunom EU, zagotovi pomemben tok 
financiranja za strateške regionalne 
naložbe in poveča možnosti EU za rast; v 
zvezi s tem odobrava pomembno vlogo, ki 
jo bodo imeli inovativni finančni 
instrumenti v kohezijski politiki v 
programskem obdobju 2014–2020; 
Komisijo poziva, naj v priporočilih za 
posamezne države bolje opredeli vlogo 
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finančnih instrumentov ter okrepi 
usklajenost evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov s programi 
Evropske investicijske banke, zlasti na 
področju jamstev za posojila za mala in 
srednja podjetja ter mikropodjetja;

Or. en

Predlog spremembe 9
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. je zaskrbljen zaradi nadaljujoče se 
obsežne deindustrijalizacije nekaterih 
regij v Evropi, ki vodi v visoko 
brezposelnost in številne demografske 
težave; 

Or. ro

Predlog spremembe 10
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
financiranje produktivnega gospodarstva, 
zlasti malih in srednjih podjetij, ni 
obnovilo po vsej EU, zaradi česar so bile 
najbolj prizadete manj razvite regije; 
opozarja, da vse večje razlike pri 
dostopnosti posojil lahko še poglobijo 
regionalne razlike; zato poudarja pomen 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov zaradi njihove zmožnosti 
povezovanja javnih in zasebnih naložb in 
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zagotavljanja alternativnih virov 
financiranja za mala in srednja podjetja; 
Komisijo poziva, naj pravočasno in pred 
začetkom programskega obdobja 2014–
2020 zagotovi pravno jasnost in 
preglednost uporabe zlahka dostopnih 
inovativnih finančnih instrumentov;

Or. en

Predlog spremembe 11
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je Evropska centralna banka z 
ukrepi finančnih zaščit sicer pomirila 
finančne trge, vendar so težave s 
konkurenčnostjo v evroobmočju ostale 
nerešene;

4. meni, da je Evropska centralna banka z 
ukrepi finančnih zaščit sicer prispevala k 
stabilnosti evroobmočja in pomirila 
finančne trge, vendar so težave s 
konkurenčnostjo v evroobmočju ostale 
nerešene;

Or. en

Predlog spremembe 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja reforme trga dela, katerih cilj 
je krepitev odpornosti trga dela z 
uvajanjem notranje in zunanje prožnosti, 
zmanjšanjem razdrobljenosti in lažjim 
prehajanjem med delovnimi mesti; vendar 
opozarja, da so potrebne dodatne, globlje 
reforme, predvsem za povečanje 
mobilnosti na trgu dela, zlasti mobilnosti 
mladih, s posebnim poudarkom na 

5. pozdravlja reforme trga dela, katerih cilj 
je krepitev odpornosti trga dela z 
uvajanjem notranje in zunanje prožnosti, 
zmanjšanjem razdrobljenosti in lažjim 
prehajanjem med delovnimi mesti; vendar 
opozarja, da so potrebne dodatne, globlje 
reforme, predvsem za povečanje 
mobilnosti na trgu dela, zlasti mobilnosti 
mladih, s posebnim poudarkom na 
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izboljšanju poklicnih priložnosti za mlade, 
predvsem tiste, ki se soočajo s težavami ob 
vstopu na trg dela, za zagotavljanje pomoči 
pri iskanju zaposlitve ter za ustvarjanje 
jasnih in preglednih povezav med 
izobraževanjem in usposabljanjem, da bi 
pridobljene spretnosti bolj ustrezale 
razpoložljivim delovnim mestom;

izboljšanju poklicnih priložnosti in 
spodbujanju programov za ustanavljanje 
novih podjetij za mlade, predvsem tiste, ki 
se soočajo s težavami ob vstopu na trg 
dela, za zagotavljanje pomoči pri iskanju 
zaposlitve ter za ustvarjanje jasnih in 
preglednih povezav med izobraževanjem in 
usposabljanjem, da bi pridobljene 
spretnosti bolj ustrezale razpoložljivim 
delovnim mestom in da bi se izognili še 
hujšemu pomanjkanju usposobljene 
delovne sile;

Or. ro

Predlog spremembe 13
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja reforme trga dela, katerih cilj
je krepitev odpornosti trga dela z 
uvajanjem notranje in zunanje prožnosti, 
zmanjšanjem razdrobljenosti in lažjim 
prehajanjem med delovnimi mesti; vendar 
opozarja, da so potrebne dodatne, globlje 
reforme, predvsem za povečanje 
mobilnosti na trgu dela, zlasti mobilnosti 
mladih, s posebnim poudarkom na
izboljšanju poklicnih priložnosti za mlade, 
predvsem tiste, ki se soočajo s težavami ob 
vstopu na trg dela, za zagotavljanje pomoči 
pri iskanju zaposlitve ter za ustvarjanje 
jasnih in preglednih povezav med 
izobraževanjem in usposabljanjem, da bi 
pridobljene spretnosti bolj ustrezale 
razpoložljivim delovnim mestom;

5. pozdravlja reforme trga dela, katerih cilj 
je krepitev odpornosti trga dela z 
uvajanjem notranje in zunanje prožnosti, 
zmanjšanjem razdrobljenosti in lažjim 
prehajanjem med delovnimi mesti; vendar 
opozarja, da so potrebne dodatne, globlje 
reforme, predvsem za povečanje 
mobilnosti na trgu dela, zlasti mobilnosti 
mladih; v zvezi s tem in z zastrašujočimi 
številkami brezposelnosti mladih v Evropi 
Komisijo poziva, naj nameni poseben 
poudarek izboljšanju poklicnih priložnosti 
za mlade, predvsem tiste, ki se soočajo s 
težavami ob vstopu na trg dela, za 
zagotavljanje pomoči pri iskanju zaposlitve 
ter za ustvarjanje jasnih in preglednih 
povezav med izobraževanjem in 
usposabljanjem, da bi pridobljene 
spretnosti bolj ustrezale razpoložljivim 
delovnim mestom;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja reforme trga dela, katerih cilj 
je krepitev odpornosti trga dela z 
uvajanjem notranje in zunanje prožnosti, 
zmanjšanjem razdrobljenosti in lažjim 
prehajanjem med delovnimi mesti; vendar 
opozarja, da so potrebne dodatne, globlje 
reforme, predvsem za povečanje 
mobilnosti na trgu dela, zlasti mobilnosti 
mladih, s posebnim poudarkom na 
izboljšanju poklicnih priložnosti za mlade, 
predvsem tiste, ki se soočajo s težavami ob 
vstopu na trg dela, za zagotavljanje pomoči 
pri iskanju zaposlitve ter za ustvarjanje 
jasnih in preglednih povezav med 
izobraževanjem in usposabljanjem, da bi 
pridobljene spretnosti bolj ustrezale 
razpoložljivim delovnim mestom;

5. pozdravlja reforme trga dela, katerih cilj 
je krepitev odpornosti trga dela z 
uvajanjem notranje in zunanje prožnosti, 
zmanjšanjem razdrobljenosti in lažjim 
prehajanjem med delovnimi mesti; vendar 
opozarja, da so potrebne dodatne, globlje 
reforme, predvsem za povečanje 
mobilnosti na trgu dela, zlasti mobilnosti 
mladih, s posebnim poudarkom na 
izboljšanju poklicnih priložnosti za mlade, 
predvsem tiste, ki se soočajo s težavami ob 
vstopu na trg dela, za zagotavljanje pomoči 
pri iskanju zaposlitve ter za ustvarjanje 
jasnih in preglednih povezav med 
izobraževanjem in usposabljanjem, da bi 
pridobljene spretnosti bolj ustrezale 
razpoložljivim delovnim mestom; 
priznava, da je dualno izobraževanje 
nadvse primerno za potrebe trga dela in 
da mladim olajša iskanje prve zaposlitve;

Or. de

Predlog spremembe 15
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba dati prednost 
vsem razpoložljivim ukrepom za 
spopadanje s krizo brezposelnosti mladih;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da so danes bolj kot kadarkoli 
potrebne strukturne reforme na 
regionalni in nacionalni ravni ter na 
ravni EU, da bi ustvarili priložnosti za 
zaposlitev, ki bi bile osredotočene na 
mlado delovno silo; poudarja, da bi 
morala biti ta prizadevanja usmerjena 
zlasti v usklajevanje strategij zaposlovanja 
EU s prihodnjimi zahtevami evropskega 
gospodarstva;

Or. ro

Predlog spremembe 17
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da je treba nadaljevati 
programe, ki so bili zasnovani za 
spodbujanje podjetništva med mladimi, in 
sicer z ustvarjanjem posebnih priložnosti 
za ustanavljanje novih podjetij, ki jih 
mora spremljati večji dostop do evropskih
sredstev in poslovnega svetovanja;

Or. ro

Predlog spremembe 18
Petru Constantin Luhan
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da je treba sprejeti nujne 
ukrepe, da bo EU postala bolj 
konkurenčna na mednarodni ravni in da 
se ustvari trajnostna notranja rast; 
poudarja, da morajo biti prizadevanja 
usmerjena v oblikovanje inovativnih 
shem, ki bodo vključevale cenejše in 
dostopnejše kreditiranje za mala in 
srednja podjetja ter izboljšale poslovno 
ozračje s spodbujanjem novih virov 
kapitala, vključno s posojanjem med 
podjetji, ter omogočanjem dostopa do 
tveganega kapitala;

Or. ro

Predlog spremembe 19
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. izraža zadovoljstvo, ker se zmanjšuje 
število držav članic v postopku v zvezi s 
čezmernim primanjkljajem; odločno poziva 
Komisijo in države članice, naj izkoristijo 
ves manevrski prostor v preventivnem delu 
Pakta za stabilnost in rast, da uravnotežijo 
potrebe po produktivnih javnih naložbah in 
cilje na področju proračunske discipline, na 
primer z izključitvijo skupnega obsega 
nacionalnega sofinanciranja strukturnih in 
investicijskih skladov iz omejitev Pakta za 
stabilnost in rast ali z upoštevanjem neto in 
ne bruto finančnih potreb države članice 
pri izračunih v zvezi s paktom;

7. izraža zadovoljstvo, ker se zmanjšuje 
število držav članic v postopku v zvezi s 
čezmernim primanjkljajem in ker države 
članice zmanjšujejo svoje dolgove in 
konsolidirajo svoje proračune; odločno 
poziva Komisijo in države članice, naj 
izkoristijo ves manevrski prostor v 
preventivnem delu Pakta za stabilnost in 
rast, da uravnotežijo potrebe po 
produktivnih javnih naložbah in cilje na 
področju proračunske discipline, na primer 
z izključitvijo skupnega obsega 
nacionalnega sofinanciranja strukturnih in 
investicijskih skladov iz omejitev Pakta za 
stabilnost in rast ali z upoštevanjem neto in 
ne bruto finančnih potreb države članice 
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pri izračunih v zvezi s paktom;

Or. de

Predlog spremembe 20
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. ponovno opozarja na stališče 
Evropskega parlamenta, ki nasprotuje 
predlagani makroekonomski pogojenosti v 
okviru pogajanj o večletnem finančnem 
okviru za črpanje iz strukturnih in 
investicijskih skladov, saj bi s tem regije 
kaznovali zaradi morebitnega 
neupoštevanja postopkov gospodarskega 
upravljanja na nacionalni ravni, in sicer 
brez kakršnekoli povezave med 
uspešnostjo politike na regionalni ravni in 
na ravni držav članic; 

Or. en

Predlog spremembe 21
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poziva Komisijo, naj ekonomsko in 
monetarno unijo dopolni s predložitvijo 
zakonodajnih predlogov, povezanih s 
socialnim stebrom; poudarja, da mora 
pregled stanja na področju socialnega 
napredka, ki bi bil eden od gradnikov tega 
stebra, vključevati tudi ustrezne 
regionalne in lokalne specifičnosti;
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