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Predlog spremembe 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V skladu s členom 9 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) mora 
Unija pri opredeljevanju in izvajanju 
politik in dejavnosti upoštevati zahteve, ki 
so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
socialni izključenosti in visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja ter 
varovanjem človekovega zdravja. Mreža bi 
morala države članice in Unijo podpirati 
pri oblikovanju ukrepov in politik 
zaposlovanja, da bi dosegli najvišjo raven 
socialne pravičnosti in zaščite ter se borili 
proti socialni izključenosti in vsem 
oblikam diskriminacije.

Or. it

Predlog spremembe 18
Mounir Satouri

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU) spodbujanje 
visoke stopnje zaposlenosti opredeljuje kot 
cilj, ki ga je treba upoštevati pri 
opredeljevanju in izvajanju politik in 
dejavnosti Unije. Delo mreže javnih 
zavodov za zaposlovanje bi moralo 
temeljiti na členu 9 PDEU.

Or. en
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Predlog spremembe 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Cilj mreže je okrepiti zmogljivost, 
uspešnost in učinkovitost javnih zavodov 
za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: 
JZZ) z zagotovitvijo platforme za 
primerjavo njihove uspešnosti na evropski 
ravni, opredelitev dobrih praks in razvoj 
sistema vzajemnega učenja. Poleg tega naj 
bi mreža JZZ ponudila več možnosti za 
sodelovanje pri razvoju inovativnih in z 
dokazi podprtih politik v skladu z 
zadevnimi pobudami politike Unije.

(2) Cilj mreže je okrepiti zmogljivost, 
uspešnost in učinkovitost javnih zavodov 
za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: 
JZZ) z zagotovitvijo platforme za 
primerjavo njihove uspešnosti na evropski 
ravni, opredelitev dobrih praks in razvoj 
sistema vzajemnega učenja. Mreža naj bi 
JZZ ponudila več možnosti, da prispevajo 
k doseganju ciljev polne zaposlenosti in 
socialnega napredka iz člena 3 Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU), tako da si 
prizadeva, da bi bile ustrezne programske 
pobude Unije skladne s temi cilji, ter 
države članice in Unijo podpira pri 
izboljševanju usklajene strategije 
zaposlovanja in razvoja inovativnih in z 
dokazi podprtih politik.

Or. it

Predlog spremembe 20
Stefania Zambelli

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Cilj mreže je okrepiti zmogljivost, 
uspešnost in učinkovitost javnih zavodov 
za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: 
JZZ) z zagotovitvijo platforme za 
primerjavo njihove uspešnosti na evropski 
ravni, opredelitev dobrih praks in razvoj 
sistema vzajemnega učenja. Poleg tega naj 
bi mreža JZZ ponudila več možnosti za 
sodelovanje pri razvoju inovativnih in z 
dokazi podprtih politik v skladu z 

(2) Cilj mreže je okrepiti zmogljivost, 
uspešnost in učinkovitost javnih zavodov 
za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: 
JZZ) z zagotovitvijo platforme za 
primerjavo njihove uspešnosti na evropski 
ravni, opredelitev dobrih praks in razvoj 
sistema vzajemnega učenja. Poleg tega naj 
bi mreža JZZ ponudila več možnosti za 
sodelovanje pri razvoju inovativnih in z 
dokazi podprtih politik.
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zadevnimi pobudami politike Unije.

Or. it

Predlog spremembe 21
Mounir Satouri

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Cilj mreže je okrepiti zmogljivost, 
uspešnost in učinkovitost javnih zavodov 
za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: 
JZZ) z zagotovitvijo platforme za 
primerjavo njihove uspešnosti na evropski 
ravni, opredelitev dobrih praks in razvoj 
sistema vzajemnega učenja. Poleg tega naj 
bi mreža JZZ ponudila več možnosti za 
sodelovanje pri razvoju inovativnih in z 
dokazi podprtih politik v skladu z 
zadevnimi pobudami politike Unije.

(2) Cilj mreže je okrepiti zmogljivost, 
kakovost storitev, uspešnost in učinkovitost 
javnih zavodov za zaposlovanje (v 
nadaljnjem besedilu: JZZ) z zagotovitvijo 
platforme za primerjavo njihove uspešnosti 
na evropski ravni, opredelitev dobrih praks 
in razvoj sistema vzajemnega učenja, da bi 
dejavno podprli kakovostno zaposlitev, 
dostojno in vključujoče delo in področja z 
velikim potencialom za ustvarjanje 
delovnih mest, kot so zelena delovna 
mesta. Poleg tega naj bi mreža JZZ 
ponudila več možnosti za sodelovanje pri 
razvoju inovativnih in z dokazi podprtih 
politik v skladu z zadevnimi pobudami 
politike Unije.

Or. en

Predlog spremembe 22
Sara Skyttedal

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Cilj mreže je okrepiti zmogljivost, 
uspešnost in učinkovitost javnih zavodov 
za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: 
JZZ) z zagotovitvijo platforme za 
primerjavo njihove uspešnosti na evropski 
ravni, opredelitev dobrih praks in razvoj 

(2) Cilj mreže je okrepiti zmogljivost, 
uspešnost in učinkovitost javnih zavodov 
za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: 
JZZ) z zagotovitvijo platforme za 
primerjavo njihove uspešnosti na evropski 
ravni, opredelitev dobrih praks in razvoj 
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sistema vzajemnega učenja. Poleg tega naj 
bi mreža JZZ ponudila več možnosti za 
sodelovanje pri razvoju inovativnih in z 
dokazi podprtih politik v skladu z 
zadevnimi pobudami politike Unije.

sistema vzajemnega učenja, da bi podprli 
zaposlovanje, dolgoročno pa tudi 
trajnostna delovna mesta. Poleg tega naj 
bi mreža JZZ ponudila več možnosti za 
sodelovanje pri razvoju inovativnih in z 
dokazi podprtih politik v skladu z 
zadevnimi pobudami politike Unije.

Or. en

Predlog spremembe 23
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Cilj mreže je okrepiti zmogljivost, 
uspešnost in učinkovitost javnih zavodov 
za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: 
JZZ) z zagotovitvijo platforme za 
primerjavo njihove uspešnosti na evropski 
ravni, opredelitev dobrih praks in razvoj 
sistema vzajemnega učenja. Poleg tega naj 
bi mreža JZZ ponudila več možnosti za 
sodelovanje pri razvoju inovativnih in z 
dokazi podprtih politik v skladu z 
zadevnimi pobudami politike Unije.

(2) Cilj mreže je modernizirati javne 
zavode za zaposlovanje (v nadaljnjem 
besedilu: JZZ) ter okrepiti njihovo 
zmogljivost, uspešnost in učinkovitost z 
zagotovitvijo platforme za primerjavo 
njihove uspešnosti na evropski ravni, 
opredelitev dobrih praks in razvoj sistema 
vzajemnega učenja. Poleg tega naj bi 
mreža JZZ ponudila več možnosti za 
sodelovanje pri razvoju inovativnih, v 
prihodnost usmerjenih in z dokazi 
podprtih politik v skladu z zadevnimi 
pobudami politike Unije.

Or. en

Predlog spremembe 24
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Mreža je imela ključno vlogo pri 
spodbujanju nadaljnjega sodelovanja med 
državami članicami na področjih, za katera 

(3) Mreža je imela ključno vlogo pri 
spodbujanju nadaljnjega sodelovanja med 
državami članicami na področjih, za katera 
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so odgovorni JZZ, ter pri prispevanju k 
posodobitvi in krepitvi JZZ. Ocena stanja 
izvajanja Sklepa št. 573/2014/EU kaže, da 
je mreža imela pozitiven učinek, ter 
opredeljuje spoznanja, pridobljena z 
različnimi dejavnostmi in izkušnjami.

so odgovorni JZZ, ter pri prispevanju k 
posodobitvi in krepitvi JZZ. Ocena stanja 
izvajanja Sklepa št. 573/2014/EU kaže, da 
je mreža imela pozitiven učinek, ter 
opredeljuje spoznanja, pridobljena z 
različnimi dejavnostmi in izkušnjami. 
Evropska mreža javnih zavodov za 
zaposlovanje je s pridobitvijo pravne 
legitimnosti povečala svoje zmogljivosti in 
razvila inovativne in na dokazih temelječe 
ukrepe za izvajanje politik zaposlovanja.

__________________ __________________
16 Delovni dokument služb Komisije 
SWD(2019)1350.

16 Delovni dokument služb Komisije 
SWD(2019)1350.

Or. pl

Predlog spremembe 25
Stefania Zambelli

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Da bi bila mreža učinkovitejša, bi 
bilo treba hkrati preoblikovati JZZ, in 
sicer s popolno digitalizacijo storitev in 
ustreznim usposabljanjem osebja.

Or. it

Predlog spremembe 26
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Da bi se izkoristili dosedanji 
rezultati in še naprej spodbujalo 
sodelovanje med JZZ, bi bilo treba 
obdobje obstoja mreže podaljšati do 31. 

(4) Da bi izkoristili dosedanje 
rezultate, razširili, okrepili in utrdili 
pobude JZZ, posodobili javne zavode za 
zaposlovanje ter jim omogočili učinkovito 
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decembra 2027. in usklajeno delovanje, bi bilo treba 
obdobje obstoja mreže podaljšati do 31. 
decembra 2027.

Or. pl

Predlog spremembe 27
Mounir Satouri

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Da bi se izkoristili dosedanji 
rezultati in še naprej spodbujalo 
sodelovanje med JZZ, bi bilo treba 
obdobje obstoja mreže podaljšati do 31. 
decembra 2027.

(4) Da bi se izkoristili dosedanji 
rezultati in še naprej spodbujalo 
sodelovanje med JZZ, bi morala mreža 
postati stalna struktura.

Or. en

Obrazložitev

Mreža JZZ bi morala postati stalna struktura, dokler se EU ne odloči, da ni več potrebna. 
Posodobitve in prilagoditve so možne, ampak stalna struktura bo omogočila bolj dolgoročno 
strateško načrtovanje.

Predlog spremembe 28
Jeroen Lenaers

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Mreža bi morala okrepiti 
sodelovanje med svojimi člani, in razvijati 
skupne pobude, da bi omogočila 
izmenjavo informacij in primerov dobre 
prakse na vseh operativnih področjih 
JZZ, morala bi zagotavljati primerjalne 
analize in svetovanje ter spodbujati 
inovativne pobude za posredovanje 
zaposlitve. V zvezi s tem bi bilo treba 
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posebno pozornost nameniti sodelovanju 
JZZ glede plačevanja dajatev socialne 
varnosti v tujino. Ustanovitev te mreže bo 
omogočila vključujočo primerjavo vseh 
JZZ na podlagi dejstev, ki bo usmerjena v 
uspešnost in bo omogočila opredelitev 
primerov dobre prakse na področjih 
storitev JZZ, s čimer bo prispevala k boljši 
zasnovi in delovanju zavodov za 
zaposlovanje v okviru njihovih 
pristojnosti. Pobude mreže bi morale 
izboljšati uspešnost JZZ in omogočiti 
učinkovitejšo porabo javnih sredstev. 
Mreža bi morala prav tako sodelovati z 
drugimi ponudniki storitev zaposlovanja.

Or. nl

Predlog spremembe 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Nadaljnji obstoj mreže bi moral 
podpirati izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic, ki med drugim vključuje 
načelo aktivne podpore zaposlovanju. 
Prispevati bi moral tudi k cilju 
trajnostnega razvoja 8 iz agende Združenih 
narodov za trajnostni razvoj do leta 2030, 
in sicer s prispevanjem k vključujoči in 
trajnostni gospodarski rasti, zaposlenosti 
in dostojnemu delu za vse.

(5) Komisija se je v svojem sporočilu z 
dne 11. decembra 2019 o evropskem 
zelenem dogovoru na novi podlagi 
ponovno zavezala reševanju težav, ki jih 
povzročajo podnebne spremembe, in 
poudarila, da bi morali k ciljem 
evropskega zelenega dogovora prispevati 
vsi ukrepi in politike Unije. Mreža bi zato 
morala s svojim nadaljnjim delovanjem 
okrepiti ukrepe in politike zaposlovanja, 
ki prispevajo k doseganju evropskega 
zelenega dogovora in s tem hitrejšemu 
prehodu na krožno in podnebno nevtralno 
gospodarstvo, pa tudi k pravičnemu in 
vključujočemu prehodu za vse, da bi 
zagotovili polno zaposlenost in dostojno 
delo s primernim plačilom, hkrati pa ljudi 
zaščitili pred revščino ter poskrbeli za 
okoljsko trajnost ter zdravje in varnost pri 
delu. Nadaljnji obstoj mreže bi moral 
poleg tega podpirati izvajanje evropskega 



PE646.959v02-00 10/34 AM\1198085SL.docx

SL

stebra socialnih pravic, ki med drugim 
vključuje načelo aktivne podpore 
zaposlovanju, in prispevati k doseganjem 
ciljev trajnostnega razvoja iz agende 
Združenih narodov za trajnostni razvoj do 
leta 2030, zlasti njenega cilja 8.

Or. it

Predlog spremembe 30
Stefania Zambelli

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Nadaljnji obstoj mreže bi moral 
podpirati izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic, ki med drugim vključuje 
načelo aktivne podpore zaposlovanju. 
Prispevati bi moral tudi k cilju 
trajnostnega razvoja 8 iz agende 
Združenih narodov za trajnostni razvoj do 
leta 2030, in sicer s prispevanjem k 
vključujoči in trajnostni gospodarski rasti, 
zaposlenosti in dostojnemu delu za vse.

(5) Nadaljnji obstoj mreže bi moral 
prispevati k uresničevanjem nacionalnih 
politik zaposlovanja, vključujoči in 
trajnostni gospodarski rasti, zaposlenosti in 
dostojnemu delu za vse državljane.

Or. it

Predlog spremembe 31
Sara Skyttedal

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Nadaljnji obstoj mreže bi moral 
podpirati izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic, ki med drugim vključuje 
načelo aktivne podpore zaposlovanju. 
Prispevati bi moral tudi k cilju trajnostnega 
razvoja 8 iz agende Združenih narodov za 
trajnostni razvoj do leta 2030, in sicer s 

(5) Nadaljnji obstoj mreže bi moral 
podpirati izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic, ki med drugim vključuje 
načelo aktivne podpore zaposlovanju. 
Prispevati bi moral tudi k cilju trajnostnega 
razvoja 8 iz agende Združenih narodov za 
trajnostni razvoj do leta 2030, in sicer s 
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prispevanjem k vključujoči in trajnostni 
gospodarski rasti, zaposlenosti in 
dostojnemu delu za vse.

prispevanjem k vključujoči in trajnostni 
gospodarski rasti, zaposlenosti, dostojnemu 
delu za vse, odpravljanju neusklajenosti 
med ponudbo in povpraševanjem na trgu 
dela in omogočanju prostega pretoka 
delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 32
Mounir Satouri

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Nadaljnji obstoj mreže bi moral 
podpirati izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic, ki med drugim vključuje 
načelo aktivne podpore zaposlovanju. 
Prispevati bi moral tudi k cilju trajnostnega 
razvoja 8 iz agende Združenih narodov za 
trajnostni razvoj do leta 2030, in sicer s 
prispevanjem k vključujoči in trajnostni 
gospodarski rasti, zaposlenosti in 
dostojnemu delu za vse.

(5) Nadaljnji obstoj mreže bi moral 
podpirati izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic, ki med drugim vključuje 
načelo aktivne podpore zaposlovanju. 
Prispevati bi moral tudi k cilju trajnostnega 
razvoja 8 iz agende Združenih narodov za 
trajnostni razvoj do leta 2030, in sicer s 
prispevanjem k vključujoči in trajnostni 
gospodarski rasti, zaposlenosti in 
dostojnemu delu za vse ter družbeno 
pravičnemu prehodu na zeleno 
gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 33
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Mreža bi morala še naprej skrbeti 
za sodelovanje in stike z drugimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela za 
spodbujanje sinergij med njimi, med 
drugim zlasti za sodelovanje z agencijami 

(6) Mreža bi morala še naprej in še 
intenzivneje sodelovati z ustreznimi 
deležniki na trgu dela, da bi spodbujala 
sinergije med njimi, med drugim zlasti 
sodelovanje z agencijami Unije na 
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Unije na področju zaposlovanja, socialne 
politike ter izobraževanja in usposabljanja, 
da se zagotovi skladen okvir politike.

področju zaposlovanja, socialne politike, 
enakosti spolov ter izobraževanja in 
usposabljanja, z organizacijami, ki 
zastopajo brezposelne ali ranljive osebe, 
organi za zagotavljanje enakosti, 
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na 
področju zaposlovanja, človekovih pravic 
in pravičnega prehoda, ter tudi s 
socialnimi partnerji, da bi spodbujala 
sinergije in po potrebi zagotavljala 
skladen okvir politike.

Or. en

Predlog spremembe 34
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Mreža bi morala še naprej skrbeti 
za sodelovanje in stike z drugimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela za 
spodbujanje sinergij med njimi, med 
drugim zlasti za sodelovanje z agencijami 
Unije na področju zaposlovanja, socialne 
politike ter izobraževanja in usposabljanja, 
da se zagotovi skladen okvir politike.

(6) Mreža bi morala še naprej skrbeti 
za sodelovanje in stike z drugimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela za 
spodbujanje sinergij med njimi, med 
drugim zlasti za sodelovanje z agencijami 
Unije na področju zaposlovanja, socialne 
politike ter izobraževanja in usposabljanja, 
da se zagotovi skladen okvir politike. 
Spodbujati bi bilo treba bolj sistematično 
in strukturirano sodelovanje med JZZ in 
drugimi ponudniki storitev na socialnem 
področju in na področju zaposlovanja, da 
bi se lahko bolje odzvali na potrebe 
iskalcev zaposlitve.

Or. en

Predlog spremembe 35
Anne Sander

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Mreža bi morala še naprej skrbeti 
za sodelovanje in stike z drugimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela za 
spodbujanje sinergij med njimi, med 
drugim zlasti za sodelovanje z agencijami 
Unije na področju zaposlovanja, socialne 
politike ter izobraževanja in usposabljanja, 
da se zagotovi skladen okvir politike.

(6) Mreža bi morala še naprej skrbeti 
za sodelovanje in stike z drugimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela za 
spodbujanje sinergij med njimi, med 
drugim zlasti za sodelovanje z agencijami 
Unije na področju zaposlovanja, socialne 
politike ter izobraževanja in usposabljanja, 
kot tudi s socialnimi partnerji ter 
lokalnimi in regionalnimi organi, da se 
spodbuja sinergija, izmenjava zgledov 
dobre prakse in zagotovi skladen okvir 
politike.

Or. fr

Predlog spremembe 36
Sara Skyttedal

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Mreža bi morala še naprej skrbeti 
za sodelovanje in stike z drugimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela za 
spodbujanje sinergij med njimi, med 
drugim zlasti za sodelovanje z agencijami 
Unije na področju zaposlovanja, socialne 
politike ter izobraževanja in usposabljanja, 
da se zagotovi skladen okvir politike.

(6) Mreža bi morala še naprej skrbeti 
za sodelovanje in stike z drugimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela za 
spodbujanje sinergij med njimi, med 
drugim zlasti za sodelovanje z zasebnimi 
in drugimi storitvami na področju 
zaposlovanja, pa tudi z agencijami Unije 
na področju zaposlovanja, socialne politike 
ter izobraževanja in usposabljanja, da se 
zagotovi skladen okvir politike.

Or. en

Predlog spremembe 37
Stefania Zambelli

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Mreža bi morala še naprej skrbeti 
za sodelovanje in stike z drugimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela za 
spodbujanje sinergij med njimi, med 
drugim zlasti za sodelovanje z agencijami 
Unije na področju zaposlovanja, socialne 
politike ter izobraževanja in 
usposabljanja, da se zagotovi skladen 
okvir politike.

(6) Mreža bi morala še naprej skrbeti 
za sodelovanje in stike z vsemi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela za 
spodbujanje sinergij med njimi, spodbujati 
usklajevanje med ponudbo in 
povpraševanjem na trgu dela ter zagotoviti 
čim večjo preglednost in boljše delovanje 
trgov dela.

Or. it

Predlog spremembe 38
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Vlogo JZZ pri zagotavljanju 
učinkovitejših storitev za iskalce 
zaposlitve in podjetja je treba na 
nacionalni ravni ustrezno podpreti z 
zadostnimi človeškimi viri, s finančno 
podporo za usposabljanje osebja in z 
informacijsko tehnologijo in tehnično 
opremo, ki bo ustrezala priložnostim in 
izzivom, ki jih prinašajo digitalizacija, 
spreminjajoči se vzorci dela, vključno z 
nastajajočimi gospodarstvi platform, ter 
družbeni in demografski razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 39
Mounir Satouri

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Finančna podpora Unije za mrežo 
bi morala biti na voljo v skladu z večletnim 
finančnim okvirom za obdobje 2021–
2027.

(7) Za mrežo bi morala biti na voljo 
finančna podpora Unije.

Or. en

Predlog spremembe 40
Mounir Satouri

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mreža javnih zavodov za zaposlovanje 
(JZZ) po vsej Uniji (v nadaljnjem besedilu: 
mreža) se vzpostavi za obdobje do 31. 
decembra 2027.

Vzpostavi se mreža javnih zavodov za 
zaposlovanje (JZZ) po vsej Uniji (v 
nadaljnjem besedilu: mreža). Evropski 
parlament in Svet pregledata vzpostavitev 
mreže glede na ocene Komisije iz člena 
10.

Or. en

Predlog spremembe 41
Mounir Satouri

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj tega sklepa je prek mreže spodbuditi 
sodelovanje med državami članicami na 
področju zaposlovanja, in sicer na 
področjih, za katera so odgovorni JZZ, da 
bi prispevali k izvajanju politik 
zaposlovanja Unije. S tem se bo 

Cilj tega sklepa je prek mreže spodbuditi 
sodelovanje med državami članicami na 
področju zaposlovanja, in sicer na 
področjih, za katera so odgovorni JZZ, da 
bi prispevali k izvajanju politik 
zaposlovanja in socialnih politik Unije.
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pripomoglo tudi k izvajanju evropskega 
stebra socialnih pravic in ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj ter tako 
podpiralo:

Or. en

Predlog spremembe 42
Stefania Zambelli

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj tega sklepa je prek mreže spodbuditi 
sodelovanje med državami članicami na 
področju zaposlovanja, in sicer na 
področjih, za katera so odgovorni JZZ, da 
bi prispevali k izvajanju politik 
zaposlovanja Unije. S tem se bo 
pripomoglo tudi k izvajanju evropskega 
stebra socialnih pravic in ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj ter tako 
podpiralo:;

Cilj tega sklepa je prek mreže spodbuditi 
sodelovanje med državami članicami na 
področju zaposlovanja, in sicer na 
področjih, za katera so odgovorni JZZ, da 
bi prispevali k izvajanju nacionalnih 
politik zaposlovanja, ter tako podpirali:

Or. it

Predlog spremembe 43
Ádám Kósa

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Cilj tega sklepa je prek mreže spodbuditi 
sodelovanje med državami članicami na 
področju zaposlovanja, in sicer na 
področjih, za katera so odgovorni JZZ, da 
bi prispevali k izvajanju politik 

„Cilj tega sklepa je prek mreže spodbuditi 
sodelovanje med državami članicami na 
področju zaposlovanja, in sicer na 
področjih, za katera so odgovorni JZZ, da 
bi prispevali k izvajanju politik 
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zaposlovanja Unije. S tem se bo 
pripomoglo tudi k izvajanju evropskega 
stebra socialnih pravic in ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj ter tako 
podpiralo:“;

zaposlovanja Unije ter tako podpirali:“

Or. hu

Predlog spremembe 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj tega sklepa je prek mreže spodbuditi 
sodelovanje med državami članicami na 
področju zaposlovanja, in sicer na 
področjih, za katera so odgovorni JZZ, da 
bi prispevali k izvajanju politik 
zaposlovanja Unije. S tem se bo 
pripomoglo tudi k izvajanju evropskega 
stebra socialnih pravic in ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj ter tako 
podpiralo:

Cilj tega sklepa je prek mreže spodbuditi 
sodelovanje med državami članicami na 
področju zaposlovanja, in sicer na 
področjih, za katera so odgovorni JZZ, da 
bi olajšali izvajanje politik zaposlovanja 
Unije in evropskega stebra socialnih 
pravic, uresničevanje ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj, pa tudi hiter, 
pravičen in vključujoč prehod na krožno 
in podnebno nevtralno gospodarstvo, ter 
tako podpirali:

Or. it

Predlog spremembe 45
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj tega sklepa je prek mreže spodbuditi 
sodelovanje med državami članicami na 
področju zaposlovanja, in sicer na 

Cilj tega sklepa je prek mreže spodbuditi 
sodelovanje med državami članicami na 
področju zaposlovanja, in sicer na 
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področjih, za katera so odgovorni JZZ, da 
bi prispevali k izvajanju politik 
zaposlovanja Unije. S tem se bo 
pripomoglo tudi k izvajanju evropskega 
stebra socialnih pravic in ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj ter tako 
podpiralo:

področjih, za katera so odgovorni JZZ, da 
bi prispevali k izvajanju politik 
zaposlovanja Unije. S tem se bo 
pripomoglo tudi k izvajanju načel 
evropskega stebra socialnih pravic, 
doseganju ciljev Združenih narodov za 
trajnostni razvoj, predvsem ciljev št. 1, 4, 
5, 8, 10, 13, in uresničevanju evropskega 
zelenega dogovora, ter tako podpiralo:

Or. en

Predlog spremembe 46
Sara Skyttedal

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj tega sklepa je prek mreže spodbuditi 
sodelovanje med državami članicami na 
področju zaposlovanja, in sicer na 
področjih, za katera so odgovorni JZZ, da 
bi prispevali k izvajanju politik 
zaposlovanja Unije. S tem se bo 
pripomoglo tudi k izvajanju evropskega 
stebra socialnih pravic in ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj ter tako 
podpiralo:

Cilj tega sklepa je prek mreže spodbuditi 
sodelovanje med državami članicami na 
področju zaposlovanja, in sicer na 
področjih, za katera so odgovorni JZZ, da 
bi prispevali k izvajanju politik 
zaposlovanja Unije. S tem se bo 
pripomoglo tudi k izvajanju ustreznih 
načel in ciljev evropskega stebra socialnih 
pravic in ciljev Združenih narodov za 
trajnostni razvoj ter tako podpiralo:

Or. en

Predlog spremembe 47
Jordi Cañas

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka a
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2a) V členu 3(1) se točka (a) 
nadomesti z naslednjim:

(a) najranljivejše družbene skupine, za 
katere so značilne visoke stopnje 
brezposelnosti, zlasti starejše delavce ter 
mlade, ki niso zaposleni in se ne 
izobražujejo ali usposabljajo;

„(a) vse ranljive družbene skupine, za 
katere so značilne visoke stopnje 
brezposelnosti, zlasti starejše delavce ter 
mlade, ki niso zaposleni in se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, invalide, 
predvsem invalidne ženske in dekleta, ki 
se soočajo z večplastno in presečno 
diskriminacijo na podlagi spola in 
invalidnosti;“

Or. en

Predlog spremembe 48
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2a) V členu 3(1) se točka (a) 
nadomesti z naslednjim:

(a) najranljivejše družbene skupine, za 
katere so značilne visoke stopnje 
brezposelnosti, zlasti starejše delavce ter 
mlade, ki niso zaposleni in se ne 
izobražujejo ali usposabljajo;

„(a) vse ranljive družbene skupine, za 
katere so značilne visoke stopnje 
brezposelnosti, zlasti starejše delavce ter 
mlade, ki niso zaposleni in se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, in invalide;“

Or. en

Predlog spremembe 49
Mounir Satouri

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)



PE646.959v02-00 20/34 AM\1198085SL.docx

SL

Sklep št. 573/2014/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 3(1) se vstavi naslednja 
točka:
„(aa) izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic, novega evropskega 
zelenega dogovora in ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj;“

Or. en

Predlog spremembe 50
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2a) v členu 3(1) se točka (b) nadomesti 
z naslednjim:

b) dostojno in trajnostno zaposlitev; „b) dostojno in trajnostno zaposlitev z 
zagotavljanjem polnega spoštovanja 
ekonomskih in socialnih pravic oseb, 
celovitega varstva okolja ter zdravja in 
varnosti pri delu;“

Or. it

Predlog spremembe 51
Mounir Satouri

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka c
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2b) V členu 3(1) se točka (c) 
nadomesti z naslednjim:

(c) boljše delovanje trgov dela v EU; „(c) boljše delovanje trgov dela in 
boljša vključenost vanje; “

Or. en

Predlog spremembe 52
Sara Skyttedal

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2a) V členu 3(1) se točka (d) 
nadomesti z naslednjim:

(d) zaznavanje pomanjkanja 
usposobljene delovne sile in zagotavljanje 
informacij o številu oseb in lokaciji ter 
boljše usklajevanje znanja iskalcev 
zaposlitve s potrebami delodajalcev;

„(d) zaznavanje pomanjkanja 
usposobljene delovne sile in zagotavljanje 
informacij o številu oseb in lokaciji ter 
boljše usklajevanje znanja iskalcev 
zaposlitve s potrebami delodajalcev s 
poklicnim usposabljanjem, prilagojenim 
delodajalcu;

Or. en

Predlog spremembe 53
Mounir Satouri

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2c) V členu 3(1) se točka (f) nadomesti 
z naslednjim:
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(f) večjo pravično prostovoljno 
geografsko in poklicno mobilnost kot odziv 
na posebne potrebe trgov dela;

„(f) večjo prostovoljno geografsko in 
poklicno mobilnost za vsakega 
posameznika, da bi zagotovili potrebe po 
dostojnem delu;

Or. en

Predlog spremembe 54
Jeroen Lenaers

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 4 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) v členu 4(1) se vstavi naslednja 
točka:
„(-a) spodbujanje sodelovanja in 
izmenjave primerov dobre prakse med 
JZZ glede plačevanja dajatev socialne 
varnosti v tujino;“

Or. nl

Predlog spremembe 55
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka i

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2b) V točki (a) člena 4(1) se točka (i) 
nadomesti z naslednjim:

(i) prispevanje k zmanjševanju 
brezposelnosti vseh starostnih skupin in 
ranljivih skupin;

„(i) prispevanje k zmanjševanju 
brezposelnosti vseh starostnih skupin, obeh 
spolov in vseh ranljivih skupin;

Or. en
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Predlog spremembe 56
Mounir Satouri

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) V točki (a) člena 4(1) se vstavi 
naslednja točka:
„(iiia) poklicno svetovanje in 
usposabljanje, predvsem v zvezi z zelenimi 
delovnimi mesti in poštenim prehodom;

Or. en

Predlog spremembe 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) prispevanje k posodobitvi in 
krepitvi JZZ na ključnih področjih v skladu 
s politikami zaposlovanja Unije, evropskim 
stebrom socialnih pravic in cilji 
trajnostnega razvoja;

c) prispevanje k posodobitvi in 
krepitvi JZZ na ključnih področjih, tako da 
se spodbujajo doseganje ciljev Unije, tj. 
polne zaposlenosti in socialnega 
napredka, usklajenost politik zaposlovanja 
Unije s temi cilji, uresničevanje 
evropskega stebra socialnih pravic, 
doseganje ciljev trajnostnega razvoja ter 
hiter, pravičen in vključujoč prehod na 
krožno in podnebno nevtralno 
gospodarstvo;

Or. it
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Predlog spremembe 58
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) prispevanje k posodobitvi in 
krepitvi JZZ na ključnih področjih v skladu 
s politikami zaposlovanja Unije, evropskim 
stebrom socialnih pravic in cilji 
trajnostnega razvoja;

(c) prispevanje k posodobitvi in 
krepitvi JZZ na ključnih področjih, 
opredeljenih s politikami zaposlovanja 
Unije, ob upoštevanju evropskega stebra 
socialnih pravic in ciljev trajnostnega 
razvoja, evropskega zelenega dogovora ter 
priložnosti in izzivov, ki jih prinašajo 
digitalizacija, spreminjajoči se vzorci dela, 
vključno z nastajajočimi gospodarstvi 
platform, ter družbeni in demografski 
razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 59
Anne Sander

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) prispevanje k posodobitvi in 
krepitvi JZZ na ključnih področjih v skladu 
s politikami zaposlovanja Unije, evropskim 
stebrom socialnih pravic in cilji 
trajnostnega razvoja;

c) prispevanje k posodobitvi in 
krepitvi JZZ na ključnih področjih v skladu 
s politikami zaposlovanja Unije, evropskim 
stebrom socialnih pravic in cilji 
trajnostnega razvoja ter ob upoštevanju 
izzivov, ki so povezani s tehnološkim 
razvojem in demografskimi spremembami 
ter spreminjanjem sveta dela in 
zahtevanih spretnosti;

Or. fr
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Predlog spremembe 60
Mounir Satouri

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) prispevanje k posodobitvi in 
krepitvi JZZ na ključnih področjih v skladu 
s politikami zaposlovanja Unije, evropskim 
stebrom socialnih pravic in cilji 
trajnostnega razvoja;

(c) prispevanje k posodobitvi in 
krepitvi JZZ na ključnih področjih ob 
upoštevanju politik zaposlovanja Unije, 
evropskega stebra socialnih pravic in ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
izzivov tehnološkega razvoja, 
spreminjajočega se sveta dela, zelenih 
delovnih mest, preprečevanja 
brezposelnosti ter boljše vključenosti in 
namenske podpore iskalcem zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 61
Sara Skyttedal

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) prispevanje k posodobitvi in 
krepitvi JZZ na ključnih področjih v skladu 
s politikami zaposlovanja Unije, evropskim 
stebrom socialnih pravic in cilji 
trajnostnega razvoja;

(c) prispevanje k posodobitvi, 
racionalizaciji in krepitvi JZZ na ključnih 
področjih v skladu s politikami 
zaposlovanja Unije in držav članic, 
evropskim stebrom socialnih pravic in cilji 
trajnostnega razvoja ter izzivi in 
priložnostmi, povezanimi z digitalizacijo, 
globalizacijo in spreminjajočim se svetom 
dela;

Or. en
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Predlog spremembe 62
Stefania Zambelli

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) prispevanje k posodobitvi in 
krepitvi JZZ na ključnih področjih v skladu 
s politikami zaposlovanja Unije, evropskim 
stebrom socialnih pravic in cilji 
trajnostnega razvoja;

c) prispevanje k posodobitvi in 
krepitvi JZZ na ključnih področjih v skladu 
z nacionalnimi politikami zaposlovanja;

Or. it

Predlog spremembe 63
Mounir Satouri

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 4 – odstavek 1 – točka g

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(3a) V členu 4(1) se točka (g) 
nadomesti z naslednjim:

(g) spodbujanje in izmenjava najboljših 
praks za prepoznavanje mladih, ki niso 
zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, ter za razvoj pobud, s 
katerimi bi zagotovili, da ti mladi pridobijo 
znanja, potrebna za vstop in obstanek na 
trgu dela.

„(g) spodbujanje in izmenjava najboljših 
praks pri vključevanju dolgotrajno 
brezposelnih in invalidov na trg dela ter 
za prepoznavanje in podporo mladih, ki 
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, ter za razvoj pobud, s 
katerimi bi zagotovili, da ti mladi pridobijo 
znanja, potrebna za vstop, obstanek in 
razvoj na trgu dela.“

Or. en

Predlog spremembe 64
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
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Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 4 – odstavek 1 – točka g

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(3a) V členu 4(1) se točka (g) 
nadomesti z naslednjim:

(g) spodbujanje in izmenjava 
najboljših praks za prepoznavanje mladih, 
ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, ter za razvoj pobud, s 
katerimi bi zagotovili, da ti mladi 
pridobijo znanja, potrebna za vstop in 
obstanek na trgu dela.

„(g) opredelitev ranljivih skupin na 
trgu dela, kot so dolgotrajno brezposelni, 
invalidi ter mladi, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, ter 
spodbujanje in izmenjava najboljše prakse 
pri njihovem vključevanju na trg dela, 
vključno s pobudami za pridobitev 
spretnosti, kjer je to potrebno.“

Or. en

Predlog spremembe 65
Stefania Zambelli

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 Člen 5

Sodelovanje Sodelovanje

Mreža razvija sodelovanje z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela, 
vključno z drugimi ponudniki storitev na 
področju zaposlovanja in, kadar je 
primerno, agencijami EU na področju 
zaposlovanja, socialne politike ter 
izobraževanja in usposabljanja, socialnimi 
partnerji, organizacijami, ki zastopajo 
brezposelne osebe ali ranljive skupine, 
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na 
področju zaposlovanja, ter regionalnimi in 

Mreža razvija sodelovanje z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela, 
vključno z drugimi ponudniki storitev na 
področju zaposlovanja, pa tudi z 
zainteresiranimi stranmi na področju 
izobraževanja in usposabljanja, socialnimi 
partnerji, organizacijami, ki zastopajo 
brezposelne osebe, ter regionalnimi in 
lokalnimi organi, tako da jih vključuje v 
ustrezne dejavnosti in sestanke mreže ter z 



PE646.959v02-00 28/34 AM\1198085SL.docx

SL

lokalnimi organi, tako da jih vključuje v 
ustrezne dejavnosti in sestanke mreže ter z 
njimi izmenjuje informacije in podatke.

njimi izmenjuje informacije in podatke.

Or. it

Predlog spremembe 66
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 Člen 5

Sodelovanje Sodelovanje

Mreža razvija sodelovanje z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela, 
vključno z drugimi ponudniki storitev na 
področju zaposlovanja in, kadar je 
primerno, agencijami EU na področju 
zaposlovanja, socialne politike ter 
izobraževanja in usposabljanja, socialnimi 
partnerji, organizacijami, ki zastopajo 
brezposelne osebe ali ranljive skupine, 
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na 
področju zaposlovanja, ter regionalnimi in 
lokalnimi organi, tako da jih vključuje v 
ustrezne dejavnosti in sestanke mreže ter z 
njimi izmenjuje informacije in podatke.

Mreža razvija sodelovanje z zadevnimi 
deležniki na trgu dela, vključno z 
ustreznimi javnimi zavodi za zaposlovanje 
iz tretjih držav, ki niso članice EGP, 
drugimi ponudniki storitev na področju 
zaposlovanja in socialnimi partnerji ter, 
kadar je primerno, agencijami EU na 
področju zaposlovanja, socialne politike, 
enakosti spolov ter izobraževanja in 
usposabljanja, socialnimi partnerji, 
organizacijami, ki zastopajo brezposelne 
osebe ali ranljive skupine, organi za 
zagotavljanje enakosti, nevladnimi 
organizacijami, ki delujejo na področju 
zaposlovanja, človekovih pravic in 
poštenega prehoda, ter regionalnimi in 
lokalnimi organi, tako da jih vključuje v 
ustrezne dejavnosti in sestanke mreže ter z 
njimi izmenjuje informacije in podatke.

Or. en

Obrazložitev

Pogosto se prijavlja diskriminacija pri storitvah na področju zaposlovanja, zato bi 
sodelovanje z organi za enakost in/ali neodvisnimi organizacijami za človekove pravice 
pomagalo doseči potrebno ozaveščenost nosilcev odgovornosti in zagotoviti nediskriminacijo.
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Predlog spremembe 67
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 Člen 5

Sodelovanje Sodelovanje

Mreža razvija sodelovanje z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela, 
vključno z drugimi ponudniki storitev na 
področju zaposlovanja in, kadar je 
primerno, agencijami EU na področju 
zaposlovanja, socialne politike ter 
izobraževanja in usposabljanja, socialnimi 
partnerji, organizacijami, ki zastopajo 
brezposelne osebe ali ranljive skupine, 
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na 
področju zaposlovanja, ter regionalnimi in 
lokalnimi organi, tako da jih vključuje v 
ustrezne dejavnosti in sestanke mreže ter z 
njimi izmenjuje informacije in podatke.

Mreža razvija sodelovanje z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela, 
vključno z drugimi ponudniki storitev na 
področju zaposlovanja in socialnimi 
partnerji ter, kadar je primerno, z 
ustreznimi javnimi zavodi za zaposlovanje 
iz držav zunaj EU/EGP, agencijami EU na 
področju zaposlovanja, socialne politike ter 
izobraževanja in usposabljanja, 
organizacijami, ki zastopajo brezposelne 
osebe ali ranljive skupine, nevladnimi 
organizacijami, ki delujejo na področju 
zaposlovanja, ter regionalnimi in lokalnimi 
organi, tako da jih vključuje v ustrezne 
dejavnosti in sestanke mreže ter z njimi 
izmenjuje informacije in podatke.

Or. en

Predlog spremembe 68
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 Člen 5
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Sodelovanje Sodelovanje

Mreža razvija sodelovanje z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela, 
vključno z drugimi ponudniki storitev na 
področju zaposlovanja in, kadar je 
primerno, agencijami EU na področju 
zaposlovanja, socialne politike ter 
izobraževanja in usposabljanja, socialnimi 
partnerji, organizacijami, ki zastopajo 
brezposelne osebe ali ranljive skupine, 
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na 
področju zaposlovanja, ter regionalnimi in 
lokalnimi organi, tako da jih vključuje v 
ustrezne dejavnosti in sestanke mreže ter z 
njimi izmenjuje informacije in podatke.

Mreža razvija sodelovanje z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela, 
vključno z drugimi ponudniki storitev na 
področju zaposlovanja in socialnimi 
storitvami ter, kadar je primerno, 
agencijami EU na področju zaposlovanja, 
socialne politike ter izobraževanja in 
usposabljanja, socialnimi partnerji, 
organizacijami, ki zastopajo brezposelne 
osebe ali ranljive skupine, organizacijami 
za poklicno usposabljanje, nevladnimi 
organizacijami, ki delujejo na področju 
zaposlovanja, ter regionalnimi in lokalnimi 
organi, tako da jih vključuje v ustrezne 
dejavnosti in sestanke mreže ter z njimi 
izmenjuje informacije in podatke.

Or. en

Predlog spremembe 69
Sara Skyttedal

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 Člen 5

Sodelovanje Sodelovanje

Mreža razvija sodelovanje z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela, 
vključno z drugimi ponudniki storitev na 
področju zaposlovanja in, kadar je 
primerno, agencijami EU na področju 
zaposlovanja, socialne politike ter 
izobraževanja in usposabljanja, socialnimi 
partnerji, organizacijami, ki zastopajo 
brezposelne osebe ali ranljive skupine, 
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na 
področju zaposlovanja, ter regionalnimi in 
lokalnimi organi, tako da jih vključuje v 
ustrezne dejavnosti in sestanke mreže ter z 

Mreža razvija sodelovanje z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela, 
predvsem z zasebnimi in drugimi 
ponudniki storitev na področju 
zaposlovanja in, kadar je primerno, 
agencijami EU na področju zaposlovanja, 
socialne politike ter izobraževanja in 
usposabljanja,organizacijami, ki zastopajo 
brezposelne osebe ali ranljive skupine, 
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na 
področju zaposlovanja, ter regionalnimi in 
lokalnimi organi, tako da jih vključuje v 
ustrezne dejavnosti in sestanke mreže ter z 
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njimi izmenjuje informacije in podatke. njimi izmenjuje informacije in podatke.

Or. en

Predlog spremembe 70
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 Člen 5

Sodelovanje Sodelovanje

Mreža razvija sodelovanje z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela, 
vključno z drugimi ponudniki storitev na 
področju zaposlovanja in, kadar je 
primerno, agencijami EU na področju 
zaposlovanja, socialne politike ter 
izobraževanja in usposabljanja, socialnimi 
partnerji, organizacijami, ki zastopajo 
brezposelne osebe ali ranljive skupine, 
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na 
področju zaposlovanja, ter regionalnimi in 
lokalnimi organi, tako da jih vključuje v 
ustrezne dejavnosti in sestanke mreže ter z 
njimi izmenjuje informacije in podatke.

Mreža razvija sodelovanje z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela, 
vključno z drugimi ponudniki storitev na 
področju zaposlovanja in agencijami EU na 
področju zaposlovanja, socialne politike ter 
izobraževanja in usposabljanja, socialnimi 
partnerji, organizacijami, ki zastopajo 
brezposelne osebe ali ranljive skupine, 
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na 
področju zaposlovanja, ter regionalnimi in 
lokalnimi organi, tako da jih vključuje v 
ustrezne dejavnosti in sestanke mreže ter z 
njimi izmenjuje informacije in podatke.

Or. en

Predlog spremembe 71
Mounir Satouri

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 Člen 7
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Finančna podpora Finančna podpora

Globalni viri za izvajanje tega sklepa se 
dajo na voljo v skladu z naslednjim 
večletnim finančnim okvirom 2021–2027, 
kot je primerno, katerega letne odobritve 
odobrita Evropski parlament in Svet v 
mejah finančnega okvira.

Globalni viri za izvajanje tega sklepa se 
dajo na voljo, kot je primerno, njegove 
letne odobritve pa odobrita Evropski 
parlament in Svet v mejah finančnega 
okvira.

Or. en

Predlog spremembe 72
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Leila Chaibi

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 Člen 7

Finančna podpora Finančna podpora

Globalni viri za izvajanje tega sklepa se 
dajo na voljo v skladu z naslednjim 
večletnim finančnim okvirom 2021–2027, 
kot je primerno, katerega letne odobritve 
odobrita Evropski parlament in Svet v 
mejah finančnega okvira.

Potrebni viri za izvajanje tega sklepa se 
dajo na voljo v skladu z naslednjim 
večletnim finančnim okvirom 2021–2027, 
katerega letne odobritve odobrita Evropski 
parlament in Svet.

Or. en

Predlog spremembe 73
Mounir Satouri

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pooblastilo iz člena 8 se prenese na 
Komisijo do 31. decembra 2027.

Pooblastilo iz člena 8 se prenese na 
Komisijo.
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Or. en

Predlog spremembe 74
Mounir Satouri

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 Člen 10

Pregled Pregled

Komisija do septembra 2026 Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij predloži oceno uporabe tega sklepa.

Komisija sedem let po začetku veljavnosti 
tega sklepa in potem vsakih sedem let 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij predloži oceno 
uporabe tega sklepa.

Or. en

Predlog spremembe 75
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 Člen 10

Pregled Pregled

Komisija do septembra 2026 Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij predloži oceno uporabe tega sklepa.

Komisija do septembra 2026 Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij predloži oceno uporabe tega sklepa. S 
to oceno se med drugim ugotovi, v 
kolikšnem obsegu je mreža prispevala k 
doseganju ciljev iz člena 3 in ali je 
koristila vsem, tudi osebam v ranljivem 
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položaju.

Or. en


