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Predlog spremembe 142
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice z vzpostavljenimi 
nacionalnimi mehanizmi zakonskega 
določanja minimalnih plač bi morale 
zagotoviti učinkovito vključenost socialnih 
partnerjev na pregleden in predvidljiv 
način ter tako omogočiti ustrezno 
prilagajanje plač spremembam 
produktivnosti in zagotavljati poštene plače 
za dostojen življenjski standard, pri čemer 
bi morale posebno pozornost nameniti 
skupinam z nižjimi in srednjimi dohodki, 
da bi dosegli navzgor usmerjeno 
konvergenco. Ti mehanizmi bi morali 
upoštevati gospodarsko uspešnost po 
regijah in sektorjih. Države članice bi 
morale spodbujati socialni dialog in 
kolektivna pogajanja za določanje plač. 
Države članice in socialni partnerji bi 
morali ob spoštovanju nacionalnih praks 
zagotoviti, da so vsi delavci in delavke 
upravičeni do ustreznih in poštenih plač na 
podlagi kolektivnih pogodb ali ustreznih 
zakonsko določenih minimalnih plač, pri 
tem pa upoštevati njihov učinek na 
konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest 
in revščino zaposlenih.

Države članice z vzpostavljenimi 
nacionalnimi mehanizmi zakonskega 
določanja minimalnih plač bi morale 
zagotoviti učinkovito vključenost socialnih 
partnerjev na pregleden in predvidljiv 
način ter tako omogočiti ustrezno 
prilagajanje plač spremembam 
produktivnosti in zagotavljati poštene plače 
za dostojen življenjski standard, pri čemer 
bi morale posebno pozornost nameniti 
skupinam z nižjimi in srednjimi dohodki, 
da bi dosegli navzgor usmerjeno 
konvergenco, pa tudi posameznikom in 
družinam, ki zaradi odgovornosti za 
invalidnega družinskega člana in skrbi 
zanj izgubijo dohodek. Ti mehanizmi bi 
morali upoštevati gospodarsko uspešnost 
po regijah in sektorjih. Države članice bi 
morale spodbujati socialni dialog in 
kolektivna pogajanja za določanje plač. 
Države članice in socialni partnerji bi 
morali ob spoštovanju nacionalnih praks 
zagotoviti, da so vsi delavci in delavke 
upravičeni do ustreznih in poštenih plač na 
podlagi kolektivnih pogodb ali ustreznih 
zakonsko določenih minimalnih plač, pri 
tem pa upoštevati njihov učinek na 
konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest 
in revščino zaposlenih.

Or. sk

Predlog spremembe 143
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice z vzpostavljenimi 
nacionalnimi mehanizmi zakonskega 
določanja minimalnih plač bi morale 
zagotoviti učinkovito vključenost socialnih 
partnerjev na pregleden in predvidljiv 
način ter tako omogočiti ustrezno 
prilagajanje plač spremembam 
produktivnosti in zagotavljati poštene plače 
za dostojen življenjski standard, pri čemer 
bi morale posebno pozornost nameniti 
skupinam z nižjimi in srednjimi dohodki, 
da bi dosegli navzgor usmerjeno 
konvergenco. Ti mehanizmi bi morali 
upoštevati gospodarsko uspešnost po 
regijah in sektorjih. Države članice bi 
morale spodbujati socialni dialog in 
kolektivna pogajanja za določanje plač. 
Države članice in socialni partnerji bi 
morali ob spoštovanju nacionalnih praks 
zagotoviti, da so vsi delavci in delavke 
upravičeni do ustreznih in poštenih plač na 
podlagi kolektivnih pogodb ali ustreznih 
zakonsko določenih minimalnih plač, pri 
tem pa upoštevati njihov učinek na 
konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest 
in revščino zaposlenih.

Države članice z vzpostavljenimi 
nacionalnimi mehanizmi zakonskega 
določanja minimalnih plač bi morale 
zagotoviti učinkovito vključenost socialnih 
partnerjev na pregleden in predvidljiv 
način ter tako omogočiti ustrezno 
prilagajanje plač spremembam 
produktivnosti in zagotavljati poštene plače 
za dostojen življenjski standard, pri čemer 
bi morale posebno pozornost nameniti 
skupinam z nižjimi in srednjimi dohodki, 
da bi dosegli navzgor usmerjeno socialno 
konvergenco. Ti mehanizmi bi morali 
upoštevati gospodarsko uspešnost po 
regijah in sektorjih. Države članice bi 
morale spodbujati socialni dialog in 
kolektivna pogajanja za določanje plač. 
Države članice in socialni partnerji bi 
morali ob spoštovanju nacionalnih praks 
zagotoviti, da so vsi delavci in delavke 
upravičeni do ustreznih in poštenih plač na 
podlagi kolektivnih pogodb ali ustreznih 
zakonsko določenih minimalnih plač, ki 
omogočajo dostojno življenje, in se boriti 
proti prekarnosti in revščini zaposlenih, 
pri tem pa upoštevati njihov učinek na 
konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest 
in revščino zaposlenih.

Or. fr

Predlog spremembe 144
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice z vzpostavljenimi 
nacionalnimi mehanizmi zakonskega 
določanja minimalnih plač bi morale 
zagotoviti učinkovito vključenost socialnih 
partnerjev na pregleden in predvidljiv 

Države članice z vzpostavljenimi 
nacionalnimi mehanizmi zakonskega 
določanja minimalnih plač bi morale 
zagotoviti učinkovito vključenost socialnih 
partnerjev na pregleden in predvidljiv 
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način ter tako omogočiti ustrezno 
prilagajanje plač spremembam 
produktivnosti in zagotavljati poštene 
plače za dostojen življenjski standard, pri 
čemer bi morale posebno pozornost 
nameniti skupinam z nižjimi in srednjimi 
dohodki, da bi dosegli navzgor usmerjeno 
konvergenco. Ti mehanizmi bi morali 
upoštevati gospodarsko uspešnost po 
regijah in sektorjih. Države članice bi 
morale spodbujati socialni dialog in 
kolektivna pogajanja za določanje plač. 
Države članice in socialni partnerji bi 
morali ob spoštovanju nacionalnih praks 
zagotoviti, da so vsi delavci in delavke 
upravičeni do ustreznih in poštenih plač na 
podlagi kolektivnih pogodb ali ustreznih 
zakonsko določenih minimalnih plač, pri 
tem pa upoštevati njihov učinek na 
konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest 
in revščino zaposlenih.

način ter tako omogočiti ustrezno 
prilagajanje plač, da bi bile višje od praga 
revščine, in zagotavljati poštene plače za 
dostojen življenjski standard, pri čemer bi 
morale posebno pozornost nameniti 
skupinam z nižjimi in srednjimi dohodki, 
da bi dosegli navzgor usmerjeno 
konvergenco. Ti mehanizmi bi morali 
upoštevati gospodarsko uspešnost po 
regijah in sektorjih. Države članice bi 
morale spodbujati socialni dialog in 
kolektivna pogajanja za določanje plač. 
Države članice in socialni partnerji bi 
morali ob spoštovanju nacionalnih praks 
zagotoviti, da bi bili vsi delavci in delavke 
upravičeni do ustreznih, poštenih in v 
vsakem primeru dovolj visokih plač, da bi 
jih ščitile pred revščino, in sicer na 
podlagi kolektivnih pogodb ali ustreznih 
zakonsko določenih minimalnih plač, pri 
tem pa bi morali upoštevati njihov učinek 
na konkurenčnost in ustvarjanje delovnih 
mest, da bi odpravili revščino zaposlenih.

Or. it

Predlog spremembe 145
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice z vzpostavljenimi 
nacionalnimi mehanizmi zakonskega 
določanja minimalnih plač bi morale 
zagotoviti učinkovito vključenost socialnih 
partnerjev na pregleden in predvidljiv 
način ter tako omogočiti ustrezno 
prilagajanje plač spremembam 
produktivnosti in zagotavljati poštene 
plače za dostojen življenjski standard, pri 
čemer bi morale posebno pozornost 

Države članice z vzpostavljenimi 
nacionalnimi mehanizmi zakonskega 
določanja minimalnih plač bi morale 
zagotoviti učinkovito vključenost socialnih 
partnerjev na pregleden in predvidljiv 
način ter zagotavljati poštene plače za 
dostojen življenjski standard, pri čemer bi 
morale posebno pozornost nameniti 
skupinam z nižjimi in srednjimi dohodki, 
da bi dosegli navzgor usmerjeno 
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nameniti skupinam z nižjimi in srednjimi 
dohodki, da bi dosegli navzgor usmerjeno 
konvergenco. Ti mehanizmi bi morali 
upoštevati gospodarsko uspešnost po 
regijah in sektorjih. Države članice bi 
morale spodbujati socialni dialog in 
kolektivna pogajanja za določanje plač. 
Države članice in socialni partnerji bi 
morali ob spoštovanju nacionalnih praks 
zagotoviti, da so vsi delavci in delavke 
upravičeni do ustreznih in poštenih plač na 
podlagi kolektivnih pogodb ali ustreznih 
zakonsko določenih minimalnih plač, pri 
tem pa upoštevati njihov učinek na 
konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest 
in revščino zaposlenih.

konvergenco. Ti mehanizmi bi morali 
upoštevati gospodarsko uspešnost po 
regijah in sektorjih. Države članice bi 
morale okrepiti socialni dialog in sprejeti 
ukrepe za povečanje pokritosti s 
kolektivnimi pogodbami. Države članice in 
socialni partnerji bi morali ob spoštovanju 
nacionalnih praks in sistemov odnosov 
med delodajalci in delojemalci odpraviti 
diskriminacijo pri plačah na podlagi 
starosti ali spola ali v primeru posebnih 
kategorij delavcev. Poleg tega bi morali 
zagotoviti, da so vsi delavci in delavke, 
tudi tisti v prekarnih oblikah zaposlitve in 
zaposleni v javnem sektorju, upravičeni do 
ustreznih in poštenih plač na podlagi 
kolektivnih pogodb ali dostojnih zakonsko 
določenih minimalnih plač.

Or. en

Predlog spremembe 146
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice z vzpostavljenimi 
nacionalnimi mehanizmi zakonskega 
določanja minimalnih plač bi morale 
zagotoviti učinkovito vključenost socialnih 
partnerjev na pregleden in predvidljiv 
način ter tako omogočiti ustrezno 
prilagajanje plač spremembam 
produktivnosti in zagotavljati poštene plače 
za dostojen življenjski standard, pri čemer 
bi morale posebno pozornost nameniti 
skupinam z nižjimi in srednjimi dohodki, 
da bi dosegli navzgor usmerjeno 
konvergenco. Ti mehanizmi bi morali 
upoštevati gospodarsko uspešnost po 
regijah in sektorjih. Države članice bi 
morale spodbujati socialni dialog in 
kolektivna pogajanja za določanje plač. 
Države članice in socialni partnerji bi 

Države članice z vzpostavljenimi 
nacionalnimi mehanizmi zakonskega 
določanja minimalnih plač bi morale 
zagotoviti učinkovito vključenost socialnih 
partnerjev na pregleden in predvidljiv 
način ter tako omogočiti ustrezno 
prilagajanje plač spremembam 
produktivnosti in zagotavljati poštene plače 
za dostojen življenjski standard, pri čemer 
bi morale posebno pozornost nameniti 
skupinam z nižjimi in srednjimi dohodki, 
da bi dosegli navzgor usmerjeno 
konvergenco. Ti mehanizmi bi morali 
upoštevati gospodarsko uspešnost po 
regijah in sektorjih. Države članice bi 
morale spodbujati socialni dialog in 
kolektivna pogajanja za določanje plač. 
Države članice in/ali socialni partnerji bi 
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morali ob spoštovanju nacionalnih praks 
zagotoviti, da so vsi delavci in delavke 
upravičeni do ustreznih in poštenih plač na 
podlagi kolektivnih pogodb ali ustreznih 
zakonsko določenih minimalnih plač, pri 
tem pa upoštevati njihov učinek na 
konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest 
in revščino zaposlenih.

morali ob spoštovanju nacionalnih praks in 
avtonomnosti socialnih partnerjev 
zagotoviti, da so vsi delavci in delavke 
upravičeni do ustreznih in poštenih plač na 
podlagi kolektivnih pogodb ali ustreznih 
zakonsko določenih minimalnih plač, pri 
tem pa upoštevati njihov učinek na 
konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest 
in revščino zaposlenih.

Or. en

Predlog spremembe 147
Anne Sander

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pereče družbeno-ekonomske težave, s 
katerimi se soočamo zaradi pandemije 
covida-19, so pokazale, da moramo nujno 
poglobiti usklajevanje politik zaposlovanja 
na evropski ravni. Strateško neodvisnost 
Unije v prihodnosti moramo začeti graditi 
že danes, podkrepiti pa jo bo treba z 
zanesljivim in odpornim trgom dela. V ta 
namen bomo morali na evropski ravni 
sprejeti odločne in usklajene kratkoročne 
ukrepe, pri čemer bo treba posebno 
pozornost nameniti blažitvi dolgoročnih 
posledic krize. Potrebujemo evropski načrt 
za spodbuditev zaposlovanja, pri katerem 
bodo sodelovali socialni partnerji, da bi 
omilili družbeno-gospodarske ukrepe za 
odpravo krize na področju zaposlovanja. 
Kriza je zelo resna, zato morajo biti cilji 
načrta za oživitev gospodarstva morajo 
biti visoko zastavljeni, da bi ohranili 
delovna mesta, spodbudili naložbe ter 
podprli podjetja in delavce. Načelo 
mobilnosti delavcev, ki je pogoj za 
učinkovitost trga dela, je bilo med krizo 
postavljeno na stranski tir. Če naj bi 
gospodarstvo ponovno zaživelo, je treba 
obmejnim delavcem zagotoviti prosto 
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gibanje. Ukrepe za odpravo omejitev je 
treba izvajati usklajeno, saj  neposredno 
vplivajo na obmejne regije. Podjetja 
morajo biti ustrezno obveščena o 
evropskih podpornih ukrepih, ki so jim na 
voljo. Evropski skladi so ključnega 
pomena za podpiranje delavcev, 
preusposabljanje delavcev in iskalcev 
zaposlitve na področju dejavnosti, ki se 
zaradi krize soočajo z resnimi socio-
ekonomskimi izzivi. Nadvse pomembno bo 
tudi usposabljanje ter pridobivanje novih 
znanj in spretnosti. Prav tako je bistveno, 
da se prepreči propad podjetij in s tem 
ohranijo delovna mesta in zagotovi 
trajnostno gospodarsko okrevanje, zato bi 
morala EU razviti in okrepiti mehanizme 
zgodnjega opozarjanja ter s tem 
identificirati podjetja, ki so se znašla v 
težavah, in jim pomagati, da se izognejo 
stečaju. Tem podjetjem je treba pomagati 
z olajšanjem dostopa do financiranja. 
Malim in srednjim podjetjem, ki 
predstavljajo 99 % evropskih podjetij, je 
treba zagotoviti podporo iz namenskih 
finančnih instrumentov, zlasti s 
financiranjem na osnovi javne/zasebne 
delitve tveganja in lastniškim 
financiranjem. Strategija za mala in 
srednja podjetja bo morala zagotoviti 
enostaven dostop do financiranja in 
oblikovati ustrezna orodja za podporo zelo 
majhnim projektom. Malim podjetjem, ki 
poskušajo ohraniti svoje dejavnosti, se 
tudi ne sme naložiti novih upravnih ali 
finančnih bremen.  Oživitev gospodarskih 
dejavnosti morajo spremljati ukrepi za 
zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev. 
Države članice morajo na vsak način 
zagotoviti, da bodo imela podjetja čim prej 
na razpolago zadostno količino ustrezne 
zaščitne opreme, ki je potrebna za 
izvajanje njihovih dejavnosti.  Za oživitev 
lokalnega gospodarstva je zaželeno, da se 
uporabi ustrezna prožnost, ki jo omogoča 
novi okvir EU za javna naročila, da bi 
podprli lokalna podjetja in spodbudili 
lokalno potrošnjo. Za ublažitev posledic 
krize zaradi covida-19 za trg dela je treba 
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zagotoviti ustrezno prožnost pri uporabi 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov ter v celoti izkoristiti priložnosti, 
ki jih ponuja ta možnost financiranja, za 
podporo trajnega okrevanja gospodarstva 
v regijah. Prihodnji evropski programi, o 
katerih potekajo pogajanja, morajo 
upoštevati razvoj dogodkov po krizi. Za 
okrevanje gospodarstva je bistvenega 
pomena tudi spodbujanje velikopoteznih 
industrijskih projektov, ki ustvarjajo 
delovna mesta, z obsežnimi naložbami v 
razvoj področij odličnosti na ključnih 
področjih, kot je umetna inteligenca. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
„industrijskim ekosistemom“, 
opredeljenim v industrijski strategiji EU, 
ki je bila predstavljena marca.

Or. fr

Predlog spremembe 148
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede na krizo zaradi covida-19 bi morale 
države članice sprejeti vse potrebne 
ukrepe v podporo zaposlovanju, da bi 
zaposlene in samozaposlene zaščitile pred 
tveganjem brezposelnosti in izgubo 
dohodka. Pri določanju in izvajanju teh 
ukrepov bi morali polno sodelovati tudi 
socialni partnerji. Ti ukrepi bi morali med 
drugim vključevati razširitev shem za 
skrajšani delovni čas s polnim plačilom, 
povečanje subvencij za plače in 
dohodkovno podporo, ekonomsko 
podporo družinam za varstvo otrok in skrb 
za starejše, podaljšanje plačanega 
bolniškega dopusta in socialne pomoči, 
davčne olajšave in prekinitev odpuščanja 
med krizo. Države članice bi morale 
povečati finančno podporo in davčne 
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ugodnosti za podjetja, ki so se v izrednih 
razmerah zaradi covida-19 znašla v krizi, 
zato da bi ohranile stopnjo zaposlenosti 
ter zdravje in varnost pri delu. Države 
članice bi morale sprejeti posebne načrte 
za pametno delo in delo na daljavo, da bi 
ju v čim večji meri uporabljali ter da bi s 
kolektivnimi pogajanji določili zaščitne 
ukrepe in pogoje zaposlovanja.

Or. it

Predlog spremembe 149
José Gusmão

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti, da se 
finančna pomoč v okviru evropskega 
instrumenta za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (SURE) zagotovi samo 
podjetjem, ki spoštujejo veljavne 
kolektivne pogodbe. Nadalje bi morale 
zagotoviti, da podjetja, ki prejemajo 
pomoč, ne izvajajo ponovnega odkupa 
delnic oziroma delničarjem ne izplačujejo 
dividend, vodstvenim delavcem pa ne 
premij. Poleg tega bi morale zagotoviti, da 
se finančna pomoč ne zagotavlja 
podjetjem, ki so registrirana v državah, 
uvrščenih na seznam Unije z 
jurisdikcijami, ki niso pripravljene 
sodelovati v davčne namene.

Or. en

Predlog spremembe 150
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 1



AM\1204616SL.docx 11/89 PE650.691v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi, da se 
odpravijo strukturne pomanjkljivosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, tudi zaradi 
omogočanja okoljskega prehoda. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 
in usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese.

V kontekstu trenutne negotovosti in glede 
na pomen dela na daljavo je treba 
spodbujati učenje potrebnih digitalnih 
spretnosti. Potrebne so ustrezne naložbe, 
ki bodo omogočile dostop do interneta in 
širokopasovne povezave v vseh evropskih 
regijah, predvsem na podeželju. Obenem 
je treba podpreti prilagoditev in 
prestrukturiranje podjetij v skladu z 
novimi varnostnimi zahtevami. V 
kontekstu tehnološkega prehoda ter 
demografskih izzivov bi morale države 
članice posebno pozornost nameniti 
regijam iz člena 174 PDEU in spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi, da se 
odpravijo strukturne pomanjkljivosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 
in usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
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dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese.

Or. es

Predlog spremembe 151
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi, da se 
odpravijo strukturne pomanjkljivosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, tudi zaradi 
omogočanja okoljskega prehoda. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 
in usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem ter zunajšolskim 
poklicnim usposabljanjem oziroma 
poklicnim usposabljanjem po končanem 
šolanju, kadar je to potrebno. Sodelovati 
bi morale s socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi deležniki, da se odpravijo 
strukturne pomanjkljivosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja in ugotovi, 
v katero smer jih je treba razviti, ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, tudi zaradi 
omogočanja okoljskega prehoda. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 
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postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese.

in usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, zlasti 
osnovne in digitalne spretnosti, pa tudi 
prečne kompetence, s čimer se postavijo 
temelji za prilagodljivost pozneje v 
življenju. Poleg tega bi morali učitelje 
pripraviti na to, da bi lahko te kompetence 
posredovali učencem. Države članice bi si 
morale prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
sistemi za predvidevanje potreb po znanjih 
in spretnostih ter stalnim 
prekvalificiranjem in izpopolnjevanjem, da 
bi se podprl pošten in pravičen prehod za 
vse, okrepili družbeni rezultati, odpravilo 
pomanjkanje delovne sile na trgu dela in 
izboljšala splošna odpornost gospodarstva 
na pretrese.

Or. en

Obrazložitev

Out of school or after school possibilites applying extracurricular tools and complex 
development to foster educational convergence of disadvantaged students have a significant 
role in providing inclusive education and support to those most in need. According to the 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European 
Social Fund Plus (ESF+) the key competences are: literacy; multilingual; mathematics, 
science, technology and engineering; digital; personal, social and learning to learn; 
citizenship; entrepreneurship; cultural awareness and expression; thus basic, digital and 
entrepreneurial/transversial skills – higlighted in the paragraph – are included in key 
competences. When talking about enabling with key competences, a holistic approach is 
needed – covering also teachers/researchers/staff. We cannot talk about inclusive education 
and traning system if teachers/researchers/staff are left out. Besides reskilling and upskilling, 
also systems for skills anticipation are needed for enabling individuals to choose and take 
part in trainings fitting best the labour market needs, as also highlighted in proposal for a 
Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus 
(ESF+).

Predlog spremembe 152
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
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Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi, da se 
odpravijo strukturne pomanjkljivosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, tudi zaradi 
omogočanja okoljskega prehoda. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 
in usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 

V kontekstu krize zaradi COVID-19, 
tehnološkega in okoljskega prehoda ter 
demografskih sprememb bi morale države 
članice pripraviti ustrezne in takojšnje 
strategije za prilagajanje nanje ter 
zagotoviti ustrezno podporo tistim, ki so 
zaradi njih najbolj prizadeti, spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se odzivajo na sedanjo krizo in prihodnje 
potrebe trga dela. Države članice bi morale 
izvajati zlasti strategije za spodbujanje in 
povečanje udeležbe žensk na trgu dela ter 
za zagotavljanje dostojnih delovnih 
pogojev za osebe, ki delajo na daljavo. 
Države članice bi morale prav tako 
prilagoditi svoje sisteme izobraževanja in 
usposabljanja ter vlagati vanje, da bi 
zagotovile visokokakovostno in 
vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi deležniki, da se odpravijo 
strukturne pomanjkljivosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, tudi zaradi 
omogočanja okoljskega prehoda. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 
in usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
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odpornost gospodarstva na pretrese. poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese.

Or. en

Predlog spremembe 153
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi, da se 
odpravijo strukturne pomanjkljivosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, tudi zaradi 
omogočanja okoljskega prehoda. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 
in usposabljanja bi morali vsem učečim 

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi deležniki, da se odpravijo 
strukturne pomanjkljivosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, tudi zaradi 
omogočanja okoljskega prehoda. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 
in usposabljanja bi morali vsem učečim 
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zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese.

zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese. 
Države članice bi morale nadalje 
zagotoviti, da se delodajalci zavedo svoje 
odgovornosti ter zaposlenim dajo na voljo 
dovolj časa in ustrezne vire, da se bodo 
lahko udeležili usposabljanj za razvoj 
kompetenc in strokovni razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 154
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 

V kontekstu tehnološkega prehoda na 
krožno in podnebno nevtralno 
gospodarstvo ter demografskih sprememb 
bi morale države članice spodbujati polno 
varstvo ekonomskih in socialnih pravic 
vseh delavcev, okoljsko trajnostnost, 
produktivnost, stabilne zaposlitve in 
ustrezno vrednotenje človeškega kapitala, 
tako da bi promovirale relevantno znanje, 
spretnosti in kompetence v celotnem 
življenju ljudi ter se prilagajale aktualnim 
in prihodnjim potrebam trga dela. Države 
članice bi morale prav tako prilagoditi 
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poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi, da se 
odpravijo strukturne pomanjkljivosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, tudi zaradi 
omogočanja okoljskega prehoda. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 
in usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese.

svoje sisteme izobraževanja in 
usposabljanja ter vlagati vanje, da bi 
zagotovile visokokakovostno in 
vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi deležniki, da bi se odpravile 
strukturne pomanjkljivosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja ter da bi se 
izboljšali njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe po delu, ki so povezane s 
hitrim in socialno pravičnim prehodom na 
krožno in podnebno nevtralno 
gospodarstvo. Posebno pozornost bi bilo 
treba nameniti izzivom učiteljskega 
poklica. Sistemi izobraževanja in 
usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese.

Or. it

Predlog spremembe 155
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi, da se 
odpravijo strukturne pomanjkljivosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, tudi zaradi 
omogočanja okoljskega prehoda. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 
in usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese.

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi deležniki, da se odpravijo 
strukturne pomanjkljivosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, tudi zaradi 
omogočanja okoljskega prehoda, pa tudi 
tehnoloških in digitalnih sprememb, ki so 
usmerjene v rešitve, ki temeljijo na umetni 
inteligenci. Zato bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti izzivom učiteljskega 
poklica. Sistemi izobraževanja in 
usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
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odpornost gospodarstva na pretrese.

Or. en

Predlog spremembe 156
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi, da se 
odpravijo strukturne pomanjkljivosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, tudi zaradi 
omogočanja okoljskega prehoda. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 
in usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi, da se 
odpravijo strukturne pomanjkljivosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, zlasti sektorjev, 
v katerih je kronično pomanjkanje znanja 
in spretnosti, tudi zaradi omogočanja 
okoljskega prehoda. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti izzivom učiteljskega 
poklica. Sistemi izobraževanja in 
usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
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izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese.

usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese.

Or. fr

Predlog spremembe 157
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi, da se 
odpravijo strukturne pomanjkljivosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, tudi zaradi 
omogočanja okoljskega prehoda. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 

Glede na posledice pandemije covida-19 
in v kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi deležniki, da se odpravijo 
strukturne pomanjkljivosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, tudi zaradi 
omogočanja okoljskega prehoda. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
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in usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese.

učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 
in usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese.

Or. pl

Predlog spremembe 158
Anne Sander

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda, demografskih sprememb in 
družbeno-gospodarske krize zaradi 
pandemije covida-19 bi morale države 
članice spodbujati trajnostnost, 
produktivnost, zaposljivost in človeški 
kapital, tako da pospešujejo relevantno 
znanje, spretnosti in kompetence v 
celotnem življenju ljudi ter se prilagajajo 
sedanjim in prihodnjim potrebam trga dela. 
Države članice bi morale prav tako 
prilagoditi svoje sisteme izobraževanja in 
usposabljanja ter vlagati vanje, da bi 
zagotovile visokokakovostno in 
vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
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drugimi zainteresiranimi stranmi, da se 
odpravijo strukturne pomanjkljivosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, tudi zaradi 
omogočanja okoljskega prehoda. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 
in usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese.

socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi, da se 
odpravijo strukturne pomanjkljivosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, tudi zaradi 
omogočanja okoljskega prehoda. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 
in usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese.

Or. fr

Predlog spremembe 159
Guido Reil

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
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potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi, da se 
odpravijo strukturne pomanjkljivosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, tudi zaradi 
omogočanja okoljskega prehoda. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 
in usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese.

potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi deležniki, da se odpravijo 
strukturne pomanjkljivosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 
in usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese.

Or. de

Predlog spremembe 160
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile visokokakovostno 
in vključujoče izobraževanje, vključno s 
poklicnim izobraževanjem in 
usposabljanjem. Sodelovati bi morale s 
socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi, da se 
odpravijo strukturne pomanjkljivosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja ter 
izboljšata njihova kakovost in ustreznost 
glede na potrebe trga dela, tudi zaradi 
omogočanja okoljskega prehoda. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti izzivom 
učiteljskega poklica. Sistemi izobraževanja 
in usposabljanja bi morali vsem učečim 
zagotavljati ključne kompetence, vključno 
z osnovnimi in digitalnimi spretnostmi, pa 
tudi prečnimi kompetencami, s čimer se 
postavijo temelji za prilagodljivost pozneje 
v življenju. Države članice bi si morale 
prizadevati za prenos pravic do 
usposabljanja pri spremembah poklicne 
poti, po potrebi vključno z individualnimi 
izobraževalnimi računi. Vsem bi morale 
omogočiti, da lahko predvidijo potrebe trga 
dela in se jim bolje prilagajajo, zlasti s 
stalnim prekvalificiranjem in 
izpopolnjevanjem, da bi se podprl pošten in 
pravičen prehod za vse, okrepili družbeni 
rezultati, odpravilo pomanjkanje delovne 
sile na trgu dela in izboljšala splošna 
odpornost gospodarstva na pretrese.

V kontekstu tehnološkega in okoljskega 
prehoda ter demografskih sprememb bi 
morale države članice spodbujati 
trajnostnost, produktivnost, zaposljivost in 
človeški kapital, tako da pospešujejo 
relevantno znanje, spretnosti in 
kompetence v celotnem življenju ljudi ter 
se prilagajajo sedanjim in prihodnjim 
potrebam trga dela. Države članice bi 
morale prav tako prilagoditi svoje sisteme 
izobraževanja in usposabljanja ter vlagati 
vanje, da bi zagotovile vsem dostopno 
visokokakovostno in vključujoče 
izobraževanje, vključno s poklicnim 
izobraževanjem in usposabljanjem. 
Sodelovati bi morale s socialnimi partnerji, 
izvajalci izobraževanja in usposabljanja, 
podjetji in drugimi zainteresiranimi 
stranmi, da se odpravijo strukturne 
pomanjkljivosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja ter izboljšata njihova 
kakovost in ustreznost glede na potrebe 
trga dela, tudi zaradi omogočanja 
okoljskega in digitalnega prehoda. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
izzivom učiteljskega poklica. Sistemi 
izobraževanja in usposabljanja bi morali 
vsem učečim zagotavljati ključne 
kompetence, vključno z osnovnimi in 
digitalnimi spretnostmi, pa tudi prečnimi 
kompetencami, s čimer se postavijo temelji 
za prilagodljivost pozneje v življenju. 
Države članice bi si morale prizadevati za 
prenos pravic do usposabljanja pri 
spremembah poklicne poti, vključno z 
individualnimi izobraževalnimi računi. 
Vsem bi morale omogočiti, da lahko 
predvidijo potrebe trga dela in se jim bolje 
prilagajajo, zlasti s stalnim 
prekvalificiranjem in izpopolnjevanjem, da 
bi se podprl pošten in pravičen prehod za 
vse, okrepili družbeni rezultati, odpravilo 
pomanjkanje delovne sile na trgu dela in 
izboljšala splošna odpornost gospodarstva 
na pretrese.



AM\1204616SL.docx 25/89 PE650.691v01-00

SL

Or. fr

Predlog spremembe 161
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi pandemije, ki jo je povzročil 
koronavirus, so potrebni odporni 
zdravstveni sistemi z dobro usposobljenimi 
delavci, ki imajo na voljo ustrezno zaščito, 
da lahko opravljajo svoje delo na način, ki 
je varen zanje in za njihove paciente. Na 
enak način je treba priznati delo in 
socialno vrednost zdravstvenih delavcev in 
pomočnikov ter jim zagotoviti 
usposabljanje, ki bo prilagojeno njihovim 
delovnim mestom, na primer na področju 
geriatrije in odvisnosti.

Or. es

Predlog spremembe 162
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 
zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje za vse. 
Zvišati bi morale ravni izobrazbe na 
splošno, zmanjšati število mladih, ki 
prezgodaj opustijo šolanje, povečati dostop 
do terciarnega izobraževanja in delež ljudi 
s terciarno izobrazbo ter povečati udeležbo 
odraslih v nenehnem učenju, predvsem 
tistih iz prikrajšanih okolij in najmanj 
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kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 
povečati ustreznost terciarnega 
izobraževanja in raziskav za trg dela, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje 
spretnosti, povečati preglednost spretnosti 
in primerljivost kvalifikacij, vključno s 
tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti več priložnosti za priznavanje in 
vrednotenje spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih zunaj formalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Izboljšati 
in povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi prav tako morale podpirati nizko 
usposobljene odrasle, da bi ti ostali ali 
postali dolgoročno zaposljivi, in sicer z 
okrepitvijo dostopa do kakovostnih 
izobraževalnih možnosti in udeležbe v njih 
z izvajanjem priporočila o poteh 
izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in 
usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na 
trgu dela, ter vrednotenje in priznavanje 
pridobljenih spretnosti.

kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 
povečati ustreznost terciarnega 
izobraževanja in raziskav za trg dela, tudi 
ob upoštevanju hitrega in socialno 
pravičnega prehoda na krožno in 
podnebno nevtralno gospodarstvo, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje 
spretnosti, povečati preglednost spretnosti 
in primerljivost kvalifikacij, vključno s 
tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti več priložnosti za priznavanje in 
vrednotenje spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih zunaj formalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Izboljšati 
in povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi prav tako morale podpirati 
dostop do stabilnih in kakovostnih 
delovnih mest za nizko usposobljene 
odrasle, in sicer z okrepitvijo dostopa do 
kakovostnih izobraževalnih možnosti in 
udeležbe v njih z izvajanjem priporočila o 
poteh izpopolnjevanja, kar vključuje 
ocenjevanje spretnosti, ponudbo 
izobraževanja in usposabljanja, usklajeno s 
priložnostmi na trgu dela, ter vrednotenje 
in priznavanje pridobljenih spretnosti. 
Glede na izredne razmere zaradi covida-
19 bi morale države članice sprejeti 
potrebne ukrepe za okrepitev poučevanja 
in usposabljanja na daljavo, tako da bi 
dostop do njega omogočile vsem, pri 
čemer bi morale v celoti upoštevati 
potrebe invalidov.

Or. it
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Predlog spremembe 163
Anne Sander

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 
zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 
povečati ustreznost terciarnega 
izobraževanja in raziskav za trg dela, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje 
spretnosti, povečati preglednost spretnosti 
in primerljivost kvalifikacij, vključno s 
tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti več priložnosti za priznavanje in 
vrednotenje spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih zunaj formalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Nadgraditi 
in povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi prav tako morale podpirati nizko 
usposobljene odrasle, da bi ti ostali ali 
postali dolgoročno zaposljivi, in sicer z 
okrepitvijo dostopa do kakovostnih 
izobraževalnih možnosti in udeležbe v njih 

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 
zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 
povečati ustreznost terciarnega 
izobraževanja in raziskav za trg dela, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje 
spretnosti, povečati preglednost spretnosti 
in primerljivost kvalifikacij, vključno s 
tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti več priložnosti za priznavanje in 
vrednotenje spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih zunaj formalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Nadgraditi 
in povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi prav tako morale podpirati nizko 
usposobljene odrasle, da bi ti ostali ali 
postali dolgoročno zaposljivi, in sicer z 
okrepitvijo dostopa do kakovostnih 
izobraževalnih možnosti in udeležbe v njih 
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z izvajanjem priporočila o poteh 
izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in 
usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na 
trgu dela, ter vrednotenje in priznavanje 
pridobljenih spretnosti.

z izvajanjem priporočila o poteh 
izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in 
usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na 
trgu dela, ter vrednotenje in priznavanje 
pridobljenih spretnosti.

Države članice morajo mlade spodbujati k 
sodelovanju v programu Erasmus +, tudi 
mlade podjetnike, da bi se lahko srečali z 
drugimi, bolj izkušenimi podjetniki, in s 
tem spodbujati izmenjavo prakse in 
izkušenj.

Or. fr

Predlog spremembe 164
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 
zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne in vključujoče predšolske 
vzgoje in varstva. Na splošno bi morale 
zvišati raven izobrazbe, zmanjšati število 
mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje, 
povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) okrepiti učenje 
na delovnem mestu ter povečati število 
diplomantov s področja naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike na 
srednji poklicni in terciarni ravni, 
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povečati ustreznost terciarnega 
izobraževanja in raziskav za trg dela, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje 
spretnosti, povečati preglednost spretnosti 
in primerljivost kvalifikacij, vključno s 
tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti več priložnosti za priznavanje in 
vrednotenje spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih zunaj formalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Nadgraditi 
in povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi prav tako morale podpirati nizko 
usposobljene odrasle, da bi ti ostali ali 
postali dolgoročno zaposljivi, in sicer z 
okrepitvijo dostopa do kakovostnih 
izobraževalnih možnosti in udeležbe v njih 
z izvajanjem priporočila o poteh 
izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in 
usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na 
trgu dela, ter vrednotenje in priznavanje 
pridobljenih spretnosti.

predvsem s spodbujanjem zanimanja za ta 
področja pri ženskah in dekletih. Države 
članice bi morale poleg tega povečati 
ustreznost terciarnega izobraževanja in 
raziskav za trg dela, izboljšati spremljanje 
in napovedovanje spretnosti, povečati 
preglednost spretnosti in primerljivost 
kvalifikacij, vključno s tistimi, ki so bile 
pridobljene v tujini, ter zagotoviti več 
priložnosti za priznavanje in vrednotenje 
spretnosti in kompetenc, pridobljenih zunaj 
formalnega izobraževanja in usposabljanja, 
na primer s prostovoljnim delom v 
neprofitnem sektorju. Nadgraditi in 
povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi prav tako morale podpirati nizko 
usposobljene odrasle, da bi ostali ali postali 
dolgoročno zaposljivi, in sicer z okrepitvijo 
dostopa do kakovostnih izobraževalnih 
možnosti in udeležbe v njih z izvajanjem 
priporočila o poteh izpopolnjevanja, kar 
vključuje ocenjevanje spretnosti, ponudbo 
izobraževanja in usposabljanja, usklajeno s 
priložnostmi na trgu dela, ter vrednotenje 
in uradno priznavanje pridobljenih 
spretnosti, vštevši veščine, pridobljene z 
neformalnim izobraževanjem ali z oskrbo 
otroka ali invalidnega družinskega člana.

Or. sk

Predlog spremembe 165
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
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vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 
zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 
povečati ustreznost terciarnega 
izobraževanja in raziskav za trg dela, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje 
spretnosti, povečati preglednost spretnosti 
in primerljivost kvalifikacij, vključno s 
tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti več priložnosti za priznavanje in 
vrednotenje spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih zunaj formalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Nadgraditi 
in povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi prav tako morale podpirati nizko 
usposobljene odrasle, da bi ti ostali ali 
postali dolgoročno zaposljivi, in sicer z 
okrepitvijo dostopa do kakovostnih 
izobraževalnih možnosti in udeležbe v njih 
z izvajanjem priporočila o poteh 
izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in 
usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na 
trgu dela, ter vrednotenje in priznavanje 
pridobljenih spretnosti.

vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 
zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem pa učečih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 
povečati ustreznost terciarnega 
izobraževanja in raziskav za trg dela, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje 
spretnosti, povečati preglednost spretnosti 
in primerljivost kvalifikacij, vključno s 
tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti priznanje, vrednotenje in 
akreditacijo znanja, spretnosti in 
kompetenc, pridobljenih zunaj formalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Nadgraditi 
in povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi prav tako morale vlagati v 
delovna mesta in sisteme socialne zaščite 
za tiste, ki se ne morejo prekvalificirati, 
podpirati nizko usposobljene odrasle, da bi 
ti ostali ali postali dolgoročno zaposljivi, in 
sicer z okrepitvijo dostopa do kakovostnih 
izobraževalnih možnosti in udeležbe v njih 
z izvajanjem priporočila o poteh 
izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in 
usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na 
trgu dela, ter vrednotenje in priznavanje 
pridobljenih spretnosti. Zagotoviti bi bilo 
treba pravico do plačanega študijskega 
dopusta.
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Or. en

Predlog spremembe 166
Anne Sander

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 
zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 
povečati ustreznost terciarnega 
izobraževanja in raziskav za trg dela, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje 
spretnosti, povečati preglednost spretnosti 
in primerljivost kvalifikacij, vključno s 
tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti več priložnosti za priznavanje in 
vrednotenje spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih zunaj formalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Nadgraditi 
in povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi prav tako morale podpirati nizko 

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 
zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 
povečati ustreznost terciarnega 
izobraževanja in raziskav za trg dela, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje 
spretnosti, povečati preglednost spretnosti 
in primerljivost kvalifikacij, vključno s 
tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti več priložnosti za priznavanje in 
vrednotenje spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih zunaj formalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Nadgraditi 
in povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice morajo spodbujati učenje večjega 
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usposobljene odrasle, da bi ti ostali ali 
postali dolgoročno zaposljivi, in sicer z 
okrepitvijo dostopa do kakovostnih 
izobraževalnih možnosti in udeležbe v njih 
z izvajanjem priporočila o poteh 
izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in 
usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na 
trgu dela, ter vrednotenje in priznavanje 
pridobljenih spretnosti.

števila uradnih jezikov EU. Države 
članice bi prav tako morale podpirati nizko 
usposobljene odrasle, da bi ti ostali ali 
postali dolgoročno zaposljivi, in sicer z 
okrepitvijo dostopa do kakovostnih 
izobraževalnih možnosti in udeležbe v njih 
z izvajanjem priporočila o poteh 
izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in 
usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na 
trgu dela, ter vrednotenje in priznavanje 
pridobljenih spretnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 167
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 
zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 
povečati ustreznost terciarnega 

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 
zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem pa učečih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 
povečati ustreznost terciarnega 



AM\1204616SL.docx 33/89 PE650.691v01-00

SL

izobraževanja in raziskav za trg dela, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje 
spretnosti, povečati preglednost spretnosti 
in primerljivost kvalifikacij, vključno s 
tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti več priložnosti za priznavanje in 
vrednotenje spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih zunaj formalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Nadgraditi 
in povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi prav tako morale podpirati nizko 
usposobljene odrasle, da bi ti ostali ali 
postali dolgoročno zaposljivi, in sicer z 
okrepitvijo dostopa do kakovostnih 
izobraževalnih možnosti in udeležbe v njih 
z izvajanjem priporočila o poteh 
izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in 
usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na 
trgu dela, ter vrednotenje in priznavanje 
pridobljenih spretnosti.

izobraževanja in raziskav za trg dela, 
okrepiti dualno in sodelovalno 
usposabljanje, izboljšati spremljanje in 
napovedovanje spretnosti, povečati 
preglednost spretnosti in primerljivost 
kvalifikacij, vključno s tistimi, ki so bile 
pridobljene v tujini, ter zagotoviti več 
priložnosti za priznavanje in vrednotenje 
spretnosti in kompetenc, pridobljenih 
znotraj in zunaj formalnega izobraževanja 
in usposabljanja. Nadgraditi in povečati bi 
morale ponudbo prožnega nadaljnjega 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
ter udeležbo v njem. Države članice bi prav 
tako morale podpirati nizko usposobljene 
odrasle, da bi ti ostali ali postali 
dolgoročno zaposljivi, in sicer z okrepitvijo 
dostopa do kakovostnih izobraževalnih 
možnosti in udeležbe v njih z izvajanjem 
priporočila o poteh izpopolnjevanja, kar 
vključuje ocenjevanje spretnosti, ponudbo 
izobraževanja in usposabljanja, usklajeno s 
priložnostmi na trgu dela, ter vrednotenje 
in priznavanje pridobljenih spretnosti.

Or. en

Obrazložitev

Z izrazom „iz prikrajšanih okolij“ niso zajete le nizko kvalificirane osebe, temveč tudi tiste, ki 
so odločene, vendar se ne morejo udeležiti usposabljanja, ne glede na njihove kvalifikacije. 
Na podlagi tega predlagava, da se med skupinama tudi v besedilu bolj jasno razlikuje. 
Visokošolsko izobraževanje prek modelov dualnega in sodelovalnega usposabljanja tesno 
sodeluje s trgom dela. Vrednotenje in priznavanje zadeva tako formalno kot neformalno 
učenje.

Predlog spremembe 168
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
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vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 
zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 
povečati ustreznost terciarnega 
izobraževanja in raziskav za trg dela, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje 
spretnosti, povečati preglednost spretnosti 
in primerljivost kvalifikacij, vključno s 
tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti več priložnosti za priznavanje in 
vrednotenje spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih zunaj formalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Nadgraditi 
in povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi prav tako morale podpirati nizko 
usposobljene odrasle, da bi ti ostali ali 
postali dolgoročno zaposljivi, in sicer z 
okrepitvijo dostopa do kakovostnih 
izobraževalnih možnosti in udeležbe v njih 
z izvajanjem priporočila o poteh 
izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in 
usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na 
trgu dela, ter vrednotenje in priznavanje 
pridobljenih spretnosti.

vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 
zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah ter obstoječih spolnih stereotipov 
bi države članice morale okrepiti učenje na 
delovnem mestu v svojih sistemih 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
(tudi s kakovostnim in učinkovitim 
vajeništvom) ter povečati število 
diplomantov s področja naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike na 
srednji poklicni in terciarni ravni. Države 
članice bi morale poleg tega povečati 
ustreznost terciarnega izobraževanja in 
raziskav za trg dela, izboljšati spremljanje 
in napovedovanje spretnosti, povečati 
preglednost spretnosti in primerljivost 
kvalifikacij, vključno s tistimi, ki so bile 
pridobljene v tujini, ter zagotoviti več 
priložnosti za priznavanje in vrednotenje 
spretnosti in kompetenc, pridobljenih zunaj 
formalnega izobraževanja in usposabljanja. 
Nadgraditi in povečati bi morale ponudbo 
prožnega nadaljnjega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja ter udeležbo 
v njem. Države članice bi prav tako morale 
podpirati nizko usposobljene odrasle, da bi 
ti ostali ali postali dolgoročno zaposljivi, in 
sicer z okrepitvijo dostopa do kakovostnih 
izobraževalnih možnosti in udeležbe v njih 
z izvajanjem priporočila o poteh 
izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in 
usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na 
trgu dela, ter vrednotenje in priznavanje 
pridobljenih spretnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 169
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 
zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 
povečati ustreznost terciarnega 
izobraževanja in raziskav za trg dela, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje 
spretnosti, povečati preglednost spretnosti 
in primerljivost kvalifikacij, vključno s 
tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti več priložnosti za priznavanje in 
vrednotenje spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih zunaj formalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Nadgraditi 
in povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi prav tako morale podpirati nizko 
usposobljene odrasle, da bi ti ostali ali 
postali dolgoročno zaposljivi, in sicer z 

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 
zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov, še zlasti žensk, s 
področja naravoslovja, tehnologije, 
inženirstva in matematike na srednji 
poklicni in terciarni ravni. Države članice 
bi morale poleg tega povečati ustreznost 
terciarnega izobraževanja in raziskav za trg 
dela, izboljšati spremljanje in 
napovedovanje spretnosti, povečati 
preglednost spretnosti in primerljivost 
kvalifikacij, vključno s tistimi, ki so bile 
pridobljene v tujini, ter zagotoviti več 
priložnosti za priznavanje in vrednotenje 
spretnosti in kompetenc, pridobljenih zunaj 
formalnega izobraževanja in usposabljanja. 
Nadgraditi in povečati bi morale ponudbo 
prožnega nadaljnjega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja ter udeležbo 
v njem. Države članice bi prav tako morale 
podpirati nizko usposobljene odrasle, da bi 
ti ostali ali postali dolgoročno zaposljivi, in 
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okrepitvijo dostopa do kakovostnih 
izobraževalnih možnosti in udeležbe v njih 
z izvajanjem priporočila o poteh 
izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in 
usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na 
trgu dela, ter vrednotenje in priznavanje 
pridobljenih spretnosti.

sicer z okrepitvijo dostopa do kakovostnih 
izobraževalnih možnosti in udeležbe v njih 
z izvajanjem priporočila o poteh 
izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in 
usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na 
trgu dela, ter vrednotenje in priznavanje 
pridobljenih spretnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 170
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 
zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 
povečati ustreznost terciarnega 
izobraževanja in raziskav za trg dela, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje 
spretnosti, povečati preglednost spretnosti 
in primerljivost kvalifikacij, vključno s 

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 
zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov – zlasti pa diplomantk 
– s področja naravoslovja, tehnologije, 
inženirstva in matematike na srednji 
poklicni in terciarni ravni. Države članice 
bi morale poleg tega povečati ustreznost 
terciarnega izobraževanja in raziskav za trg 
dela, izboljšati spremljanje in 
napovedovanje spretnosti, povečati 
preglednost spretnosti in primerljivost 
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tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti več priložnosti za priznavanje in 
vrednotenje spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih zunaj formalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Nadgraditi 
in povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi prav tako morale podpirati nizko 
usposobljene odrasle, da bi ti ostali ali 
postali dolgoročno zaposljivi, in sicer z 
okrepitvijo dostopa do kakovostnih 
izobraževalnih možnosti in udeležbe v njih 
z izvajanjem priporočila o poteh 
izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in 
usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na 
trgu dela, ter vrednotenje in priznavanje 
pridobljenih spretnosti.

kvalifikacij, vključno s tistimi, ki so bile 
pridobljene v tujini, ter zagotoviti več 
priložnosti za priznavanje in vrednotenje 
spretnosti in kompetenc, pridobljenih zunaj 
formalnega izobraževanja in usposabljanja. 
Nadgraditi in povečati bi morale ponudbo 
prožnega nadaljnjega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja ter udeležbo 
v njem. Države članice bi prav tako morale 
podpirati nizko usposobljene odrasle, da bi 
ti ostali ali postali dolgoročno zaposljivi, in 
sicer z okrepitvijo dostopa do kakovostnih 
izobraževalnih možnosti in udeležbe v njih 
z izvajanjem priporočila o poteh 
izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in 
usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na 
trgu dela, ter vrednotenje in priznavanje 
pridobljenih spretnosti.

Or. en

Predlog spremembe 171
José Manuel Fernandes

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 
zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 

Države članice bi morale spodbujati 
svobodo in enake možnosti za vse z 
odpravo neenakosti v sistemih 
izobraževanja in usposabljanja, vključno z 
zagotavljanjem dostopa do kakovostne 
predšolske vzgoje in varstva. Na splošno bi 
morale zvišati raven izobrazbe, zmanjšati 
število mladih, ki prezgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
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usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 
povečati ustreznost terciarnega 
izobraževanja in raziskav za trg dela, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje 
spretnosti, povečati preglednost spretnosti 
in primerljivost kvalifikacij, vključno s 
tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti več priložnosti za priznavanje in 
vrednotenje spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih zunaj formalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Nadgraditi 
in povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi prav tako morale podpirati nizko 
usposobljene odrasle, da bi ti ostali ali 
postali dolgoročno zaposljivi, in sicer z 
okrepitvijo dostopa do kakovostnih 
izobraževalnih možnosti in udeležbe v njih 
z izvajanjem priporočila o poteh 
izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in 
usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na 
trgu dela, ter vrednotenje in priznavanje 
pridobljenih spretnosti.

sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 
povečati ustreznost terciarnega 
izobraževanja in raziskav za trg dela, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje 
spretnosti, povečati preglednost spretnosti 
in primerljivost kvalifikacij, vključno s 
tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti več priložnosti za priznavanje in 
vrednotenje spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih zunaj formalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Nadgraditi 
in povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi prav tako morale podpirati nizko 
usposobljene odrasle, da bi ostali ali postali 
dolgoročno zaposljivi, in sicer z okrepitvijo 
dostopa do kakovostnih izobraževalnih 
možnosti in udeležbe v njih z izvajanjem 
priporočila o poteh izpopolnjevanja, kar 
vključuje ocenjevanje spretnosti, ponudbo 
izobraževanja in usposabljanja, usklajeno s 
priložnostmi na trgu dela, ter vrednotenje 
in priznavanje pridobljenih spretnosti.

Or. pt

Predlog spremembe 172
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje. Morale bi 
zvišati ravni izobrazbe na splošno, 

Države članice bi morale spodbujati enake 
možnosti za vse z odpravo neenakosti v 
sistemih izobraževanja in usposabljanja, 
vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostnega izobraževanje, vključno s 
predšolsko vzgojo in varstvom. Na splošno 
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zmanjšati število mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje, povečati dostop do terciarnega 
izobraževanja in delež ljudi s terciarno 
izobrazbo ter povečati udeležbo odraslih v 
nenehnem učenju, predvsem tistih iz 
prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 
povečati ustreznost terciarnega 
izobraževanja in raziskav za trg dela, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje 
spretnosti, povečati preglednost spretnosti 
in primerljivost kvalifikacij, vključno s 
tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti več priložnosti za priznavanje in 
vrednotenje spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih zunaj formalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Nadgraditi 
in povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi prav tako morale podpirati nizko 
usposobljene odrasle, da bi ti ostali ali 
postali dolgoročno zaposljivi, in sicer z 
okrepitvijo dostopa do kakovostnih 
izobraževalnih možnosti in udeležbe v njih 
z izvajanjem priporočila o poteh 
izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in 
usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na 
trgu dela, ter vrednotenje in priznavanje 
pridobljenih spretnosti.

bi morale zvišati raven izobrazbe, 
zmanjšati število mladih, ki prezgodaj 
opustijo šolanje, povečati dostop do 
terciarnega izobraževanja in delež ljudi s 
terciarno izobrazbo ter povečati udeležbo 
odraslih v nenehnem učenju, predvsem 
tistih iz prikrajšanih okolij in najmanj 
kvalificiranih. Ob upoštevanju novih 
zahtev v digitalnih, zelenih in starajočih se 
družbah bi države članice morale okrepiti 
učenje na delovnem mestu v svojih 
sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in 
učinkovitim vajeništvom) ter povečati 
število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni. Države članice bi morale poleg tega 
povečati ustreznost terciarnega 
izobraževanja in raziskav za trg dela, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje 
spretnosti, povečati preglednost spretnosti 
in primerljivost kvalifikacij, vključno s 
tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti več priložnosti za priznavanje in 
vrednotenje spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih zunaj formalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Nadgraditi 
in povečati bi morale ponudbo prožnega 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi prav tako morale podpirati nizko 
usposobljene odrasle, da bi ostali ali postali 
dolgoročno zaposljivi, in sicer z okrepitvijo 
dostopa do kakovostnih izobraževalnih 
možnosti in udeležbe v njih z izvajanjem 
priporočila o poteh izpopolnjevanja, kar 
vključuje ocenjevanje spretnosti, ponudbo 
izobraževanja in usposabljanja, usklajeno s 
priložnostmi na trgu dela, ter vrednotenje 
in priznavanje pridobljenih spretnosti.

Or. pl

Predlog spremembe 173
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz
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Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale brezposelnim in 
neaktivnim osebam zagotoviti učinkovito, 
pravočasno, usklajeno in prilagojeno 
pomoč na podlagi podpore pri iskanju 
zaposlitve, usposabljanju, prekvalifikaciji 
in dostopu do drugih podpornih storitev. 
Čim hitreje bi bilo treba uresničiti celovite 
strategije, ki zajemajo poglobljeno 
individualno oceno brezposelnosti, da se 
znatno zmanjša in prepreči dolgotrajna in 
strukturna brezposelnost. Brezposelnost 
mladih in vprašanje mladih, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, bi bilo treba še naprej 
reševati s preprečevanjem zgodnjega 
opuščanja šolanja in strukturnimi 
izboljšavami prehoda iz šolanja v 
zaposlitev, tudi prek doslednega izvajanja 
jamstva za mlade (15).

Države članice bi morale brezposelnim in 
neaktivnim osebam zagotoviti učinkovito, 
pravočasno, usklajeno in prilagojeno 
pomoč na podlagi podpore pri iskanju 
zaposlitve, usposabljanju, prekvalifikaciji 
in dostopu do drugih podpornih storitev. 
Čim hitreje bi bilo treba uresničiti celovite 
strategije, ki zajemajo poglobljeno 
individualno oceno brezposelnosti, da se 
znatno zmanjša in prepreči dolgotrajna in 
strukturna brezposelnost. Brezposelnost 
mladih, njihove prekarne delovne pogoje 
in vprašanje mladih, ki niso zaposleni, se 
ne izobražujejo ali usposabljajo, bi bilo 
treba še naprej reševati s preprečevanjem 
zgodnjega opuščanja šolanja in 
strukturnimi izboljšavami prehoda iz 
šolanja v zaposlitev, tudi prek doslednega 
in učinkovitega izvajanja jamstva za mlade 
kot orodja za vključevanje na trg dela, ki 
prispeva k ustvarjanju kakovostnih 
delovnih mest in prehodu mladih na trg 
dela(15).

__________________ __________________

(15) UL C 120, 26.4.2013, str. 1. (15) UL C 120, 26.4.2013, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 174
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale brezposelnim in 
neaktivnim osebam zagotoviti učinkovito, 
pravočasno, usklajeno in prilagojeno 

Države članice bi morale brezposelnim in 
neaktivnim osebam zagotoviti učinkovito, 
pravočasno, usklajeno in prilagojeno 
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pomoč na podlagi podpore pri iskanju 
zaposlitve, usposabljanju, prekvalifikaciji 
in dostopu do drugih podpornih storitev. 
Čim hitreje bi bilo treba uresničiti celovite 
strategije, ki zajemajo poglobljeno 
individualno oceno brezposelnosti, da se 
znatno zmanjša in prepreči dolgotrajna in 
strukturna brezposelnost. Brezposelnost 
mladih in vprašanje mladih, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, bi bilo treba še naprej 
reševati s preprečevanjem zgodnjega 
opuščanja šolanja in strukturnimi 
izboljšavami prehoda iz šolanja v 
zaposlitev, tudi prek doslednega izvajanja 
jamstva za mlade (15).

pomoč na podlagi podpore pri iskanju 
zaposlitve, usposabljanju, prekvalifikaciji 
in dostopu do drugih podpornih storitev. 
Čim hitreje bi bilo treba uresničiti celovite 
strategije, ki zajemajo poglobljeno 
individualno oceno brezposelnosti, da se 
znatno zmanjša in prepreči dolgotrajna in 
strukturna brezposelnost. Države članice si 
morajo kot najpomembnejšo prednostno 
nalogo zastaviti boj proti brezposelnosti in 
negotovemu položaju mladih. Predvsem si 
morajo še naprej prizadevati za reševanje 
vprašanja mladih, ki ne delajo in se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, in sicer s 
preprečevanjem zgodnjega opuščanja 
šolanja, zagotavljanjem prednostnega 
dostopa do sektorjev prihodnosti, ki so 
povezani z zelenim in digitalnim 
gospodarstvom, ter strukturnimi 
izboljšavami prehoda iz šolanja v 
zaposlitev, tudi prek doslednega izvajanja 
jamstva za mlade (15).

__________________ __________________

(15) UL C 120, 26.4.2013, str. 1. (15) UL C 120, 26.4.2013, str. 1.

Or. fr

Predlog spremembe 175
Jeroen Lenaers

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale brezposelnim in 
neaktivnim osebam zagotoviti učinkovito, 
pravočasno, usklajeno in prilagojeno 
pomoč na podlagi podpore pri iskanju 
zaposlitve, usposabljanju, prekvalifikaciji 
in dostopu do drugih podpornih storitev. 
Čim hitreje bi bilo treba uresničiti celovite 
strategije, ki zajemajo poglobljeno 
individualno oceno brezposelnosti, da se 
znatno zmanjša in prepreči dolgotrajna in 
strukturna brezposelnost. Brezposelnost 

Države članice bi morale brezposelnim in 
neaktivnim osebam zagotoviti učinkovito, 
pravočasno, usklajeno in prilagojeno 
pomoč na podlagi podpore pri iskanju 
zaposlitve, usposabljanju, prekvalifikaciji 
in dostopu do drugih podpornih storitev. 
Čim hitreje bi bilo treba uresničiti celovite 
strategije, ki zajemajo poglobljeno 
individualno oceno brezposelnosti, da se 
znatno zmanjša in prepreči dolgotrajna in 
strukturna brezposelnost. Brezposelnost 
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mladih in vprašanje mladih, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, bi bilo treba še naprej 
reševati s preprečevanjem zgodnjega 
opuščanja šolanja in strukturnimi 
izboljšavami prehoda iz šolanja v 
zaposlitev, tudi prek doslednega izvajanja 
jamstva za mlade (15).

mladih in vprašanje mladih, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, bi bilo treba še naprej 
reševati s preprečevanjem zgodnjega 
opuščanja šolanja in strukturnimi 
izboljšavami prehoda iz šolanja v 
zaposlitev, tudi prek doslednega izvajanja 
jamstva za mlade(15). Posebno pozornost 
bi bilo treba nameniti poučevanju jezikov 
sosednjih držav, da bi se zagotovila boljša 
povezava s čezmejnim trgom dela.

__________________ __________________

(15) UL C 120, 26.4.2013, str. 1. (15) UL C 120, 26.4.2013, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 176
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale brezposelnim in 
neaktivnim osebam zagotoviti učinkovito, 
pravočasno, usklajeno in prilagojeno 
pomoč na podlagi podpore pri iskanju 
zaposlitve, usposabljanju, prekvalifikaciji 
in dostopu do drugih podpornih storitev. 
Čim hitreje bi bilo treba uresničiti celovite 
strategije, ki zajemajo poglobljeno 
individualno oceno brezposelnosti, da se 
znatno zmanjša in prepreči dolgotrajna in 
strukturna brezposelnost. Brezposelnost 
mladih in vprašanje mladih, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, bi bilo treba še naprej 
reševati s preprečevanjem zgodnjega 
opuščanja šolanja in strukturnimi 
izboljšavami prehoda iz šolanja v 
zaposlitev, tudi prek doslednega izvajanja 
jamstva za mlade15.

Države članice bi morale brezposelnim in 
neaktivnim osebam zagotoviti učinkovito, 
pravočasno, usklajeno in prilagojeno 
pomoč na podlagi podpore pri iskanju 
zaposlitve, usposabljanju, prekvalifikaciji 
in dostopu do drugih podpornih storitev. 
Čim hitreje bi bilo treba uresničiti celovite 
strategije, ki zajemajo poglobljeno 
individualno oceno brezposelnosti, da se 
znatno zmanjša in prepreči dolgotrajna in 
strukturna brezposelnost, vključno s 
strategijami za zmanjšanje brezposelnosti 
med invalidi in drugimi prikrajšanimi. 
Brezposelnost mladih in vprašanje mladih, 
ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, bi bilo treba še naprej 
reševati s preprečevanjem prezgodnjega 
opuščanja šolanja in s strukturnimi 
izboljšavami za prehod iz šolanja v 
zaposlitev, tudi z doslednim izvajanjem 
jamstva za mlade15.
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__________________ __________________
15 UL C 120, 26.4.2013, str. 1. 15 UL C 120, 26.4.2013, str. 1.

Or. sk

Predlog spremembe 177
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale brezposelnim in 
neaktivnim osebam zagotoviti učinkovito, 
pravočasno, usklajeno in prilagojeno 
pomoč na podlagi podpore pri iskanju 
zaposlitve, usposabljanju, prekvalifikaciji 
in dostopu do drugih podpornih storitev. 
Čim hitreje bi bilo treba uresničiti celovite 
strategije, ki zajemajo poglobljeno 
individualno oceno brezposelnosti, da se 
znatno zmanjša in prepreči dolgotrajna in 
strukturna brezposelnost. Brezposelnost 
mladih in vprašanje mladih, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, bi bilo treba še naprej 
reševati s preprečevanjem zgodnjega 
opuščanja šolanja in strukturnimi 
izboljšavami prehoda iz šolanja v 
zaposlitev, tudi prek doslednega izvajanja 
jamstva za mlade (15).

Države članice bi morale brezposelnim in 
neaktivnim osebam zagotoviti učinkovito, 
pravočasno, usklajeno in prilagojeno 
pomoč na podlagi podpore pri iskanju 
zaposlitve, usposabljanju, prekvalifikaciji 
in dostopu do drugih podpornih storitev. 
Prizadevati bi si bilo treba, da bi bile čim 
prej in najpozneje 18 mesecev po nastopu 
brezposelnosti pripravljene celovite 
strategije, ki bi zajemale poglobljeno 
individualno oceno položaja brezposelnih, 
da se znatno zmanjšata in preprečita 
dolgotrajna in strukturna brezposelnost. 
Brezposelnost mladih in vprašanje mladih, 
ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, bi bilo treba še naprej 
reševati s preprečevanjem zgodnjega 
opuščanja šolanja in strukturnimi 
izboljšavami prehoda iz šolanja v 
zaposlitev, tudi prek doslednega izvajanja 
jamstva za mlade(15).

__________________ __________________

(15) UL C 120, 26.4.2013, str. 1. (15) UL C 120, 26.4.2013, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Ocena mora zajemati brezposelne in njihov položaj in ne brezposelnosti kot take. Zato 
predlagava, da se besedilo spremeni ali pa črta sklic na brezposelnost (črtanje izraza 
„brezposelnosti“). Sicer se strinjava, da je treba oceno izvesti čim prej, a z jasnim časovnim 
okvirom v skladu s priporočilom Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 
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(2016/C 67/01) bo smernica postala bolj konkretna, stabilna in predvidljiva.

Predlog spremembe 178
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi si morale prizadevati za 
odpravo ovir in odvračilnih dejavnikov za 
udeležbo na trgu dela ter zagotoviti 
spodbude zanjo, predvsem za osebe z 
nizkimi dohodki, prejemnike drugega 
dohodka v gospodinjstvu in najbolj 
oddaljene od trga dela. Države članice bi 
morale spodbujati delovno okolje, 
prilagojeno invalidom, vključno s ciljno 
usmerjeno finančno podporo in storitvami, 
ki invalidom omogočajo udeležbo na trgu 
dela in v družbi.

Države članice bi si morale prizadevati za 
odpravo ovir in odvračalnih dejavnikov, ki 
onemogočajo ustvarjanje stabilnih in 
kakovostnih delovnih mest ter dostop do 
njih, ter uvesti namenske ukrepe za 
odpravo neenakosti in diskriminacije, ki 
zadevata najranljivejše skupine. Države 
članice bi morale spodbujati delovno 
okolje, prilagojeno invalidom, vključno s 
ciljno usmerjeno finančno podporo in 
storitvami, ki invalidom omogočajo 
udeležbo na trgu dela in v družbi.

Or. it

Predlog spremembe 179
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi si morale prizadevati za 
odpravo ovir in odvračilnih dejavnikov za 
udeležbo na trgu dela ter zagotoviti 
spodbude zanjo, predvsem za osebe z 
nizkimi dohodki, prejemnike drugega 
dohodka v gospodinjstvu in najbolj 
oddaljene od trga dela. Države članice bi 
morale spodbujati delovno okolje, 
prilagojeno invalidom, vključno s ciljno 
usmerjeno finančno podporo in storitvami, 
ki invalidom omogočajo udeležbo na trgu 
dela in v družbi.

Države članice bi si morale prizadevati za 
odpravo ovir in odvračilnih dejavnikov za 
udeležbo na trgu dela ter zagotoviti 
spodbude zanjo, predvsem za osebe z 
nizkimi dohodki, prejemnike drugega 
dohodka v gospodinjstvu, prikrajšane 
skupine in najbolj oddaljene od trga dela. 
Države članice bi morale spodbujati 
delovno okolje, prilagojeno invalidom, 
vključno s ciljno usmerjeno finančno 
podporo in storitvami, ki invalidom 
omogočajo udeležbo na trgu dela in v 



AM\1204616SL.docx 45/89 PE650.691v01-00

SL

družbi.

Or. en

Obrazložitev

Prikrajšane skupine najbolj občutijo posledice na trgu dela, tudi v času gospodarske rasti (še 
bolj pa v času krize – kot na primer zdaj), zato je treba poudariti, da je treba podpirati 
njihovo zaposlovanje.

Predlog spremembe 180
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti in 
uveljaviti stroge predpise o visokih 
standardih glede zdravja in varnosti pri 
delu, da bi predvsem zmanjšali število 
nesreč na delovnem mestu s smrtnim 
izidom in poklicnega raka na nič, določili 
zavezujoče mejne vrednosti glede poklicne 
izpostavljenosti ter upoštevali poklicna 
psihosocialna tveganja in poklicne 
bolezni.

Or. fr

Predlog spremembe 181
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Yana Toom

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti 
enakost spolov in večjo udeležbo žensk na 

Države članice bi morale zagotoviti 
enakost spolov in večjo udeležbo žensk na 
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trgu dela, vključno z zagotavljanjem 
enakih možnosti in poklicnega 
napredovanja ter odpravo ovir za udeležbo 
v vodstvenih vlogah na vseh ravneh 
odločanja. Obravnavati bi bilo treba 
problem razlike v plačilu med spoloma. 
Zagotoviti bi bilo treba uresničevanje 
načela enakega plačila za enako delo ali 
delo enake vrednosti ter plačne 
preglednosti. Spodbujati bi bilo treba 
usklajevanje poklicnega, družinskega in 
zasebnega življenja tako žensk kot moških, 
predvsem z omogočanjem cenovno 
dostopnih in kakovostnih storitev 
dolgotrajne oskrbe ter predšolske vzgoje in 
varstva. Države članice bi morale staršem 
in drugim osebam z obveznostmi oskrbe 
zagotoviti dostop do ustreznega dopusta iz 
družinskih razlogov in prožnih ureditev 
dela, da lahko usklajujejo poklicno, 
družinsko in zasebno življenje, ter 
spodbujati uravnoteženo uveljavljanje teh 
pravic med spoloma.

trgu dela, vključno z zagotavljanjem 
enakih možnosti in poklicnega 
napredovanja ter odpravo ovir za udeležbo 
v vodstvenih vlogah na vseh ravneh 
odločanja. Obravnavati bi bilo treba 
problem razlike v plačilu med spoloma. 
Zagotoviti bi bilo treba uresničevanje 
načela enakega plačila za enako delo ali 
delo enake vrednosti ter plačne 
preglednosti, med drugim z uvedbo 
indeksa plačne enakosti med spoloma. 
Države članice bi morale sprejeti ukrepe, s 
katerimi bi podprle podjetništvo žensk in 
jim olajšale dostop do financiranja. 
Sprejeti bi morale tudi ukrepe, da bi 
povečale prisotnost žensk v upravnih 
odborih podjetij. Spodbujati bi bilo treba 
usklajevanje poklicnega, družinskega in 
zasebnega življenja tako žensk kot moških, 
predvsem z omogočanjem cenovno 
dostopnih in kakovostnih storitev 
dolgotrajne oskrbe ter predšolske vzgoje in 
varstva. Države članice bi morale staršem 
in drugim osebam z obveznostmi oskrbe 
zagotoviti dostop do ustreznega dopusta iz 
družinskih razlogov in prožnih ureditev 
dela, da lahko usklajujejo poklicno, 
družinsko in zasebno življenje, ter 
spodbujati uravnoteženo uveljavljanje teh 
pravic med spoloma.

Or. fr

Predlog spremembe 182
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti 
enakost spolov in večjo udeležbo žensk na 
trgu dela, vključno z zagotavljanjem 
enakih možnosti in poklicnega 
napredovanja ter odpravo ovir za udeležbo 
v vodstvenih vlogah na vseh ravneh 

Države članice bi morale zagotoviti 
enakost moških in žensk in večjo udeležbo 
žensk na trgu dela, vključno z 
zagotavljanjem enakih možnosti in 
poklicnega napredovanja ter odpravo ovir 
za udeležbo v vodstvenih vlogah na vseh 
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odločanja. Obravnavati bi bilo treba 
problem razlike v plačilu med spoloma. 
Zagotoviti bi bilo treba uresničevanje 
načela enakega plačila za enako delo ali 
delo enake vrednosti ter plačne 
preglednosti. Spodbujati bi bilo treba 
usklajevanje poklicnega, družinskega in 
zasebnega življenja tako žensk kot moških, 
predvsem z omogočanjem cenovno 
dostopnih in kakovostnih storitev 
dolgotrajne oskrbe ter predšolske vzgoje in 
varstva. Države članice bi morale staršem 
in drugim osebam z obveznostmi oskrbe 
zagotoviti dostop do ustreznega dopusta iz 
družinskih razlogov in prožnih ureditev 
dela, da lahko usklajujejo poklicno, 
družinsko in zasebno življenje, ter 
spodbujati uravnoteženo uveljavljanje teh 
pravic med spoloma.

ravneh odločanja. Obravnavati bi bilo treba 
problem razlike med plačami in 
pokojninami moških in žensk. Obenem bi 
bilo treba obdobja materinskega in 
starševskega dopusta ustrezno vrednotiti 
tako glede izplačanih prejemkov med 
dopustom kot glede pokojninskega 
zavarovanja, da bi ustrezno upoštevali 
pomen vzgajanja prihodnjih generacij, 
zlasti v naši starajoči se družbi. Zagotoviti 
bi bilo treba uresničevanje načela enakega 
plačila za enako delo ali delo enake 
vrednosti ter plačne preglednosti. 
Spodbujati bi bilo treba usklajevanje 
poklicnega, družinskega in zasebnega 
življenja tako žensk kot moških, predvsem 
z omogočanjem cenovno dostopnih in 
kakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe ter 
predšolske vzgoje in varstva, a tudi 
vseživljenjskega izobraževanja in oskrbe. 
Države članice bi morale staršem in 
drugim osebam z obveznostmi oskrbe 
zagotoviti dostop do plačanega in dovolj 
dolgega oskrbovalskega dopusta in 
pomožnih storitev ter do prožnih ureditev 
dela, da bodo lahko usklajevali svoje 
poklicno, družinsko in zasebno življenje, 
ter spodbujati uravnoteženo uveljavljanje 
teh pravic med spoloma.

Or. sk

Predlog spremembe 183
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti 
enakost spolov in večjo udeležbo žensk na 
trgu dela, vključno z zagotavljanjem 
enakih možnosti in poklicnega 
napredovanja ter odpravo ovir za udeležbo 
v vodstvenih vlogah na vseh ravneh 
odločanja. Obravnavati bi bilo treba 

Države članice bi morale zagotoviti 
enakost spolov in večjo udeležbo žensk na 
trgu dela, vključno z zagotavljanjem 
enakih možnosti in poklicnega 
napredovanja ter odpravo ovir za udeležbo 
v vodstvenih vlogah na vseh ravneh 
odločanja. Države članice morajo kot cilj 
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problem razlike v plačilu med spoloma. 
Zagotoviti bi bilo treba uresničevanje 
načela enakega plačila za enako delo ali 
delo enake vrednosti ter plačne 
preglednosti. Spodbujati bi bilo treba 
usklajevanje poklicnega, družinskega in 
zasebnega življenja tako žensk kot moških, 
predvsem z omogočanjem cenovno 
dostopnih in kakovostnih storitev 
dolgotrajne oskrbe ter predšolske vzgoje in 
varstva. Države članice bi morale staršem 
in drugim osebam z obveznostmi oskrbe 
zagotoviti dostop do ustreznega dopusta iz 
družinskih razlogov in prožnih ureditev 
dela, da lahko usklajujejo poklicno, 
družinsko in zasebno življenje, ter 
spodbujati uravnoteženo uveljavljanje teh 
pravic med spoloma.

zastaviti, da se zmanjša število prekarnih 
delovnih mest in zaposlitev z 
neprostovoljnim krajšim delovnim časom, 
da bi tako izboljšale položaj žensk na trgu 
dela. Zaposlitve s polnim delovnim časom 
bi morale biti pravilo. Obravnavati bi bilo 
treba problem razlike v plačilu med 
spoloma. Zagotoviti bi bilo treba 
uresničevanje načela enakega plačila za 
enako delo ali delo enake vrednosti ter 
plačne preglednosti. Spodbujati bi bilo 
treba usklajevanje poklicnega, družinskega 
in zasebnega življenja tako žensk kot 
moških, predvsem z omogočanjem 
cenovno dostopnih in kakovostnih storitev 
dolgotrajne oskrbe ter predšolske vzgoje in 
varstva. Države članice bi morale staršem 
in drugim osebam z obveznostmi oskrbe 
zagotoviti dostop do ustreznega plačanega 
dopusta iz družinskih razlogov in prožnih 
ureditev dela, da lahko usklajujejo 
poklicno, družinsko in zasebno življenje, 
ter spodbujati uravnoteženo uveljavljanje 
teh pravic med spoloma.

Or. en

Predlog spremembe 184
Anne Sander

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti 
enakost spolov in večjo udeležbo žensk na 
trgu dela, vključno z zagotavljanjem 
enakih možnosti in poklicnega 
napredovanja ter odpravo ovir za udeležbo 
v vodstvenih vlogah na vseh ravneh 
odločanja. Obravnavati bi bilo treba 
problem razlike v plačilu med spoloma. 
Zagotoviti bi bilo treba uresničevanje 
načela enakega plačila za enako delo ali 
delo enake vrednosti ter plačne 
preglednosti. Spodbujati bi bilo treba 

Države članice bi morale zagotoviti 
enakost spolov in večjo udeležbo žensk na 
trgu dela, vključno z zagotavljanjem 
enakih možnosti in poklicnega 
napredovanja ter odpravo ovir za udeležbo 
v vodstvenih vlogah na vseh ravneh 
odločanja. Obravnavati bi bilo treba 
problem razlike v plačilu med spoloma. 
Zagotoviti bi bilo treba uresničevanje 
načela enakega plačila za enako delo ali 
delo enake vrednosti ter plačne 
preglednosti. Države članice morajo 
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usklajevanje poklicnega, družinskega in 
zasebnega življenja tako žensk kot moških, 
predvsem z omogočanjem cenovno 
dostopnih in kakovostnih storitev 
dolgotrajne oskrbe ter predšolske vzgoje in 
varstva. Države članice bi morale staršem 
in drugim osebam z obveznostmi oskrbe 
zagotoviti dostop do ustreznega dopusta iz 
družinskih razlogov in prožnih ureditev 
dela, da lahko usklajujejo poklicno, 
družinsko in zasebno življenje, ter 
spodbujati uravnoteženo uveljavljanje teh 
pravic med spoloma.

spodbujati udeležbo žensk na strateških 
področjih, zlasti v digitalnem sektorju, 
kjer je prevladujoča prisotnost moških. 
Spodbujati bi bilo treba usklajevanje 
poklicnega, družinskega in zasebnega 
življenja tako žensk kot moških, predvsem 
z omogočanjem cenovno dostopnih in 
kakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe ter 
predšolske vzgoje in varstva. Države 
članice bi morale staršem in drugim 
osebam z obveznostmi oskrbe zagotoviti 
dostop do ustreznega dopusta iz družinskih 
razlogov in prožnih ureditev dela, da lahko 
usklajujejo poklicno, družinsko in zasebno 
življenje, ter spodbujati uravnoteženo 
uveljavljanje teh pravic med spoloma.

Or. fr

Predlog spremembe 185
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
Samira Rafaela

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti 
enakost spolov in večjo udeležbo žensk na 
trgu dela, vključno z zagotavljanjem 
enakih možnosti in poklicnega 
napredovanja ter odpravo ovir za udeležbo 
v vodstvenih vlogah na vseh ravneh 
odločanja. Obravnavati bi bilo treba 
problem razlike v plačilu med spoloma. 
Zagotoviti bi bilo treba uresničevanje 
načela enakega plačila za enako delo ali 
delo enake vrednosti ter plačne 
preglednosti. Spodbujati bi bilo treba 
usklajevanje poklicnega, družinskega in 
zasebnega življenja tako žensk kot moških, 
predvsem z omogočanjem cenovno 
dostopnih in kakovostnih storitev 
dolgotrajne oskrbe ter predšolske vzgoje in 
varstva. Države članice bi morale staršem 

Države članice bi morale zagotoviti 
enakost spolov in večjo udeležbo žensk na 
trgu dela, vključno z zagotavljanjem 
enakih možnosti in poklicnega 
napredovanja ter odpravo ovir za udeležbo 
v vodstvenih vlogah na vseh ravneh 
odločanja. Države članice bi morale pri 
prizadevanjih za bolj uravnoteženo 
zastopanost spolov v upravnih odborih 
podjetij upoštevati predlagani minimalni 
odstotek, kot je določen v predlogu 
direktive. Obravnavati bi bilo treba 
problem razlike v plačilu med spoloma. 
Zagotoviti bi bilo treba uresničevanje 
načela enakega plačila za enako delo ali 
delo enake vrednosti ter obvezne plačne 
preglednosti. Spodbujati bi bilo treba 
usklajevanje poklicnega, družinskega in 
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in drugim osebam z obveznostmi oskrbe 
zagotoviti dostop do ustreznega dopusta iz 
družinskih razlogov in prožnih ureditev 
dela, da lahko usklajujejo poklicno, 
družinsko in zasebno življenje, ter 
spodbujati uravnoteženo uveljavljanje teh 
pravic med spoloma.

zasebnega življenja tako žensk kot moških, 
predvsem z omogočanjem cenovno 
dostopnih in kakovostnih storitev 
dolgotrajne oskrbe ter predšolske vzgoje in 
varstva. Države članice bi morale staršem 
in drugim osebam z obveznostmi oskrbe 
zagotoviti dostop do ustreznega dopusta iz 
družinskih razlogov in prožnih ureditev 
dela, da lahko usklajujejo poklicno, 
družinsko in zasebno življenje, ter 
spodbujati uravnoteženo uveljavljanje teh 
pravic med spoloma.

Or. en

Predlog spremembe 186
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti 
enakost spolov in večjo udeležbo žensk na 
trgu dela, vključno z zagotavljanjem 
enakih možnosti in poklicnega 
napredovanja ter odpravo ovir za udeležbo 
v vodstvenih vlogah na vseh ravneh 
odločanja. Obravnavati bi bilo treba 
problem razlike v plačilu med spoloma. 
Zagotoviti bi bilo treba uresničevanje 
načela enakega plačila za enako delo ali 
delo enake vrednosti ter plačne 
preglednosti. Spodbujati bi bilo treba 
usklajevanje poklicnega, družinskega in 
zasebnega življenja tako žensk kot moških, 
predvsem z omogočanjem cenovno 
dostopnih in kakovostnih storitev 
dolgotrajne oskrbe ter predšolske vzgoje in 
varstva. Države članice bi morale staršem 
in drugim osebam z obveznostmi oskrbe 
zagotoviti dostop do ustreznega dopusta iz 
družinskih razlogov in prožnih ureditev 

Države članice bi morale zagotoviti 
enakost spolov in večjo udeležbo žensk na 
trgu dela, vključno z zagotavljanjem 
enakih možnosti in poklicnega 
napredovanja ter odpravo ovir za udeležbo 
v vodstvenih vlogah na vseh ravneh 
odločanja. Odpraviti bi bilo treba razlike v 
plačilu, v pokojninah in v stopnji 
zaposlenosti med spoloma. Zagotoviti bi 
bilo treba uresničevanje načela enakega 
plačila za enako delo ali delo enake 
vrednosti ter plačne preglednosti. 
Spodbujati bi bilo treba usklajevanje 
poklicnega, družinskega in zasebnega 
življenja tako žensk kot moških, predvsem 
z omogočanjem cenovno dostopnih in 
kakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe ter 
predšolske vzgoje in varstva. Države 
članice bi morale staršem in drugim 
osebam z obveznostmi oskrbe zagotoviti 
dostop do ustreznega dopusta iz družinskih 
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dela, da lahko usklajujejo poklicno, 
družinsko in zasebno življenje, ter 
spodbujati uravnoteženo uveljavljanje teh 
pravic med spoloma.

razlogov in prožnih ureditev dela, da lahko 
usklajujejo poklicno, družinsko in zasebno 
življenje, ter spodbujati uravnoteženo 
uveljavljanje teh pravic med spoloma.

Or. en

Predlog spremembe 187
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi imele države članice koristi od 
dinamične in produktivne delovne sile ter 
novih razporeditev delovnega časa in 
poslovnih modelov, bi morale sodelovati s 
socialnimi partnerji v zvezi s poštenimi, 
preglednimi in predvidljivimi delovnimi 
pogoji, pri tem pa uravnotežiti pravice in 
obveznosti. Morale bi zmanjšati in 
preprečiti segmentacijo trgov dela, se boriti 
proti neprijavljenemu delu in spodbujati 
prehod na zaposlitve za nedoločen čas. 
Predpisi o varstvu zaposlitve, delovno 
pravo in pristojne institucije bi morali 
zagotavljati ustrezno okolje za 
zaposlovanje ter potrebno prožnost za 
delodajalce, da se ti lahko hitro prilagodijo 
spremembam v gospodarstvu ter pri tem 
ohranijo ustrezno varnost ter zdravo, varno 
in dobro prilagojeno delovno okolje za 
delavce, varujejo pravice delavcev in 
zagotavljajo socialno zaščito. Preprečiti bi 
bilo treba delovna razmerja, ki vodijo do 
prekarnih delovnih pogojev, tudi v primeru 
platformnih delavcev, med drugim z bojem 
proti zlorabi atipičnih pogodb. V primeru 
neupravičene odpustitve bi bilo treba 
zagotoviti dostop do učinkovitega in 
nepristranskega reševanja sporov in 
pravico do pravnega sredstva, vključno z 
ustrezno odškodnino.

EU in države članice bi morale ponovno 
razmisliti o svojih prednostnih nalogah in 
preusmeriti razpoložljiva sredstva glede 
na svoje zdravstvene in družbeno-
gospodarske potrebe. Zato morajo 
sodelovati s socialnimi partnerji, da bi 
preprečile zaprtje podjetij, ki so sposobna 
preživetja, in zmanjšale negativne učinke 
na zaposlovanje z ohranjanjem poštenih, 
preglednih in predvidljivih delovnih 
pogojev, pri čemer bi morale uravnotežiti 
pravice in obveznosti. Države članice bi 
morale s podporo strukturnih skladov in 
instrumentov, kot je SURE, zagotoviti 
spoštovanje pravic delavcev, ki jih je 
prizadelo skrajšanje delovnega časa. 
Morale bi zmanjšati in preprečiti 
segmentacijo trgov dela, se boriti proti 
neprijavljenemu delu in spodbujati prehod 
na zaposlitve za nedoločen čas. Predpisi o 
varstvu zaposlitve, delovno pravo in 
pristojne institucije bi morali zagotavljati 
ustrezno okolje za zaposlovanje ter 
potrebno prožnost za delodajalce, da se ti 
lahko hitro prilagodijo spremembam v 
gospodarstvu ter pri tem ohranijo ustrezno 
varnost ter zdravo, varno in dobro 
prilagojeno delovno okolje za delavce, 
varujejo pravice delavcev in zagotavljajo 
socialno zaščito. Preprečiti bi bilo treba 
delovna razmerja, ki vodijo do prekarnih 
delovnih pogojev, tudi v primeru 
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platformnih delavcev, med drugim z bojem 
proti zlorabi atipičnih pogodb. V primeru 
neupravičene odpustitve bi bilo treba 
zagotoviti dostop do učinkovitega in 
nepristranskega reševanja sporov in 
pravico do pravnega sredstva, vključno z 
ustrezno odškodnino. Prizadeta podjetja bi 
morala imeti možnost izkoristiti 
učinkovite okvire preventivnega 
prestrukturiranja, ki bi jim omogočilo 
prilagoditev na razmere, da bi lahko še 
naprej opravljala svojo dejavnost in čim 
bolj preprečila odpuščanje.

Or. es

Predlog spremembe 188
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi imele države članice koristi od 
dinamične in produktivne delovne sile ter 
novih razporeditev delovnega časa in 
poslovnih modelov, bi morale sodelovati s 
socialnimi partnerji v zvezi s poštenimi, 
preglednimi in predvidljivimi delovnimi 
pogoji, pri tem pa uravnotežiti pravice in 
obveznosti. Zmanjšati in preprečiti bi 
morale segmentacijo trgov dela, se boriti 
proti neprijavljenemu delu in spodbujati 
prehod na zaposlitve za nedoločen čas. 
Predpisi o varstvu zaposlitve, delovno 
pravo in pristojne institucije bi morali 
zagotavljati ustrezno okolje za 
zaposlovanje ter potrebno prožnost za 
delodajalce, da se ti lahko hitro prilagodijo 
spremembam v gospodarstvu ter pri tem 
ohranijo ustrezno varnost ter zdravo, varno 
in dobro prilagojeno delovno okolje za 
delavce, varujejo pravice delavcev in 
zagotavljajo socialno zaščito. Preprečiti bi 
bilo treba delovna razmerja, ki vodijo do 
prekarnih delovnih pogojev, tudi v 

Da bi imele države članice koristi od 
dinamične in produktivne delovne sile ter 
novih razporeditev delovnega časa in 
poslovnih modelov, bi morale sodelovati s 
socialnimi partnerji v zvezi s poštenimi, 
preglednimi in predvidljivimi delovnimi 
pogoji, pri tem pa uravnotežiti pravice in 
obveznosti. Zmanjšati in preprečiti bi 
morale segmentacijo trgov dela, se boriti 
proti neprijavljenemu delu in spodbujati 
prehod na zaposlitve za nedoločen čas. 
Predpisi o varstvu zaposlitve, delovno 
pravo in pristojne institucije bi morali 
zagotavljati ustrezno okolje za 
zaposlovanje ter potrebno prožnost za 
delodajalce, da se ti lahko hitro prilagodijo 
spremembam v gospodarstvu ter pri tem 
ohranijo ustrezno varnost ter zdravo, varno 
in dobro prilagojeno delovno okolje za 
delavce, varujejo pravice delavcev in 
zagotavljajo dostojno socialno zaščito. 
Poleg tega bi morale sodelovati s 
predstavniki sindikatov, da bi zagotovili 
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primeru platformnih delavcev, med drugim 
z bojem proti zlorabi atipičnih pogodb. V 
primeru nezakonite odpovedi bi bilo treba 
zagotoviti dostop do učinkovitega in 
nepristranskega reševanja sporov ter 
pravico do pravnega sredstva, vključno z 
ustrezno odškodnino.

zdravo in varno delovno okolje, pri čemer 
bi morali posebno pozornost nameniti 
preprečevanju nesreč in bolezni na 
delovnem mestu. Preprečiti bi bilo treba 
delovna razmerja, ki vodijo v prekarne 
delovne pogoje, tudi v primeru platformnih 
delavcev, med drugim z bojem proti 
zlorabi atipičnih pogodb. V primeru 
nezakonite odpovedi bi bilo treba 
zagotoviti dostop do učinkovitega in 
nepristranskega reševanja sporov ter 
pravico do pravnega sredstva, vključno z 
ustrezno odškodnino.

Or. en

Predlog spremembe 189
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi imele države članice koristi od 
dinamične in produktivne delovne sile ter 
novih razporeditev delovnega časa in 
poslovnih modelov, bi morale sodelovati s 
socialnimi partnerji v zvezi s poštenimi, 
preglednimi in predvidljivimi delovnimi 
pogoji, pri tem pa uravnotežiti pravice in 
obveznosti. Zmanjšati in preprečiti bi 
morale segmentacijo trgov dela, se boriti 
proti neprijavljenemu delu in spodbujati 
prehod na zaposlitve za nedoločen čas. 
Predpisi o varstvu zaposlitve, delovno 
pravo in pristojne institucije bi morali 
zagotavljati ustrezno okolje za 
zaposlovanje ter potrebno prožnost za 
delodajalce, da se ti lahko hitro prilagodijo 
spremembam v gospodarstvu ter pri tem 
ohranijo ustrezno varnost ter zdravo, varno 
in dobro prilagojeno delovno okolje za 
delavce, varujejo pravice delavcev in 
zagotavljajo socialno zaščito. Preprečiti bi 
bilo treba delovna razmerja, ki vodijo do 

Da bi imele države članice koristi od 
dinamične in produktivne delovne sile ter 
novih razporeditev delovnega časa in 
poslovnih modelov, bi morale sodelovati s 
socialnimi partnerji v zvezi s poštenimi, 
preglednimi in predvidljivimi delovnimi 
pogoji, pri tem pa uravnotežiti pravice in 
obveznosti. Zmanjšati in preprečiti bi 
morale segmentacijo trgov dela, se boriti 
proti neprijavljenemu delu in spodbujati 
prehod na zaposlitve za nedoločen čas. 
Predpisi o varstvu zaposlitve, delovno 
pravo in pristojne institucije bi morali 
zagotavljati ustrezno okolje za 
zaposlovanje ter potrebno prožnost za 
delodajalce, da se ti lahko hitro prilagodijo 
spremembam v gospodarstvu ter pri tem 
ohranijo ustrezno varnost ter zdravo, varno 
in dobro prilagojeno delovno okolje za 
delavce, varujejo pravice delavcev in 
zagotavljajo socialno zaščito. Preprečiti bi 
bilo treba delovna razmerja, ki vodijo do 
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prekarnih delovnih pogojev, tudi v primeru 
platformnih delavcev, med drugim z bojem 
proti zlorabi atipičnih pogodb. V primeru 
nezakonite odpovedi bi bilo treba 
zagotoviti dostop do učinkovitega in 
nepristranskega reševanja sporov ter 
pravico do pravnega sredstva, vključno z 
ustrezno odškodnino.

prekarnih delovnih pogojev, tudi v primeru 
platformnih delavcev, ki bi morali imeti 
zajamčene socialne pravice, dostojne 
delovne pogoje, večji dostop do socialne 
zaščite in boljšo ureditvijo zastopanosti, 
med drugim s preprečevanjem zlorabe 
atipičnih pogodb. V primeru nezakonite 
odpovedi bi bilo treba zagotoviti dostop do 
učinkovitega in nepristranskega reševanja 
sporov ter pravico do pravnega sredstva, 
vključno z ustrezno odškodnino.

Or. fr

Predlog spremembe 190
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi imele države članice koristi od 
dinamične in produktivne delovne sile ter 
novih razporeditev delovnega časa in 
poslovnih modelov, bi morale sodelovati s 
socialnimi partnerji v zvezi s poštenimi, 
preglednimi in predvidljivimi delovnimi 
pogoji, pri tem pa uravnotežiti pravice in 
obveznosti. Zmanjšati in preprečiti bi 
morale segmentacijo trgov dela, se boriti 
proti neprijavljenemu delu in spodbujati 
prehod na zaposlitve za nedoločen čas. 
Predpisi o varstvu zaposlitve, delovno 
pravo in pristojne institucije bi morali 
zagotavljati ustrezno okolje za 
zaposlovanje ter potrebno prožnost za 
delodajalce, da se ti lahko hitro prilagodijo 
spremembam v gospodarstvu ter pri tem 
ohranijo ustrezno varnost ter zdravo, varno 
in dobro prilagojeno delovno okolje za 
delavce, varujejo pravice delavcev in 
zagotavljajo socialno zaščito. Preprečiti bi 
bilo treba delovna razmerja, ki vodijo do 
prekarnih delovnih pogojev, tudi v primeru 

Da bi imele države članice koristi od 
dinamične in produktivne delovne sile ter 
novih razporeditev delovnega časa in 
poslovnih modelov, bi morale sodelovati s 
socialnimi partnerji v zvezi s poštenimi, 
preglednimi in predvidljivimi delovnimi 
pogoji, pri tem pa uravnotežiti pravice in 
obveznosti. Zmanjšati in preprečiti bi 
morale segmentacijo trgov dela, se boriti 
proti neprijavljenemu delu in spodbujati 
prehod na zaposlitve za nedoločen čas. 
Predpisi o varstvu zaposlitve, delovno 
pravo in pristojne institucije bi morali 
zagotavljati ustrezno okolje za 
zaposlovanje ter potrebno prožnost za 
delodajalce, da se ti lahko hitro prilagodijo 
spremembam v gospodarstvu ter pri tem 
ohranijo ustrezno varnost ter zdravo, varno 
in dobro prilagojeno delovno okolje za 
delavce, varujejo pravice delavcev in 
zagotavljajo socialno zaščito. Preprečiti bi 
bilo treba delovna razmerja, ki vodijo do 
prekarnih delovnih pogojev, tudi v primeru 
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platformnih delavcev, med drugim z bojem 
proti zlorabi atipičnih pogodb. V primeru 
nezakonite odpovedi bi bilo treba 
zagotoviti dostop do učinkovitega in 
nepristranskega reševanja sporov ter 
pravico do pravnega sredstva, vključno z 
ustrezno odškodnino.

platformnih delavcev, med drugim z bojem 
proti zlorabi atipičnih pogodb. Države 
članice bi morale poskrbeti, da imajo ti 
delavci resnično poštene delovne pogoje 
in dostop do ustrezne socialne zaščite. V 
primeru nezakonite odpovedi bi bilo treba 
zagotoviti dostop do učinkovitega in 
nepristranskega reševanja sporov ter 
pravico do pravnega sredstva, vključno z 
ustrezno odškodnino.

Or. fr

Predlog spremembe 191
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi imele države članice koristi od 
dinamične in produktivne delovne sile ter 
novih razporeditev delovnega časa in 
poslovnih modelov, bi morale sodelovati s 
socialnimi partnerji v zvezi s poštenimi, 
preglednimi in predvidljivimi delovnimi 
pogoji, pri tem pa uravnotežiti pravice in 
obveznosti. Zmanjšati in preprečiti bi 
morale segmentacijo trgov dela, se boriti 
proti neprijavljenemu delu in spodbujati 
prehod na zaposlitve za nedoločen čas. 
Predpisi o varstvu zaposlitve, delovno 
pravo in pristojne institucije bi morali 
zagotavljati ustrezno okolje za 
zaposlovanje ter potrebno prožnost za 
delodajalce, da se ti lahko hitro prilagodijo 
spremembam v gospodarstvu ter pri tem 
ohranijo ustrezno varnost ter zdravo, varno 
in dobro prilagojeno delovno okolje za 
delavce, varujejo pravice delavcev in 
zagotavljajo socialno zaščito. Preprečiti bi 
bilo treba delovna razmerja, ki vodijo do 
prekarnih delovnih pogojev, tudi v 

Da bi imele države članice koristi od 
dinamične in produktivne delovne sile ter 
novih razporeditev delovnega časa in 
poslovnih modelov, bi morale sodelovati s 
socialnimi partnerji v zvezi s poštenimi, 
preglednimi in predvidljivimi delovnimi 
pogoji ter zdravjem in varstvom pri delu, 
pri tem pa uravnotežiti pravice in 
obveznosti. Zmanjšati in preprečiti bi 
morale segmentacijo trgov dela, se boriti 
proti neprijavljenemu delu in navidezni 
samozaposlitvi in spodbujati prehod na 
zaposlitve za nedoločen čas. Predpisi o 
varstvu zaposlitve, delovno pravo in 
pristojne institucije bi morali zagotavljati 
ustrezno okolje za zaposlovanje ter 
potrebno prožnost za delodajalce, da se ti 
lahko hitro prilagodijo spremembam v 
gospodarstvu ter pri tem ohranijo ustrezno 
varnost ter zdravo, varno in dobro 
prilagojeno delovno okolje za delavce ter 
zagotavljajo pravice delavcev in socialno 
zaščito. Preprečiti bi bilo treba delovna 
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primeru platformnih delavcev, med drugim 
z bojem proti zlorabi atipičnih pogodb. V 
primeru nezakonite odpovedi bi bilo treba 
zagotoviti dostop do učinkovitega in 
nepristranskega reševanja sporov ter 
pravico do pravnega sredstva, vključno z 
ustrezno odškodnino.

razmerja, ki vodijo v prekarne delovne 
pogoje, tudi v primeru platformnih 
delavcev. V zvezi s tem se ne bi smele 
zlorabljati atipične pogodbe. V primeru 
nezakonite odpovedi bi bilo treba 
zagotoviti dostop do učinkovitega in 
nepristranskega reševanja sporov ter 
pravico do pravnega sredstva, vključno z 
ustrezno odškodnino.

Or. en

Predlog spremembe 192
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi imele države članice koristi od 
dinamične in produktivne delovne sile ter 
novih razporeditev delovnega časa in 
poslovnih modelov, bi morale sodelovati s 
socialnimi partnerji v zvezi s poštenimi, 
preglednimi in predvidljivimi delovnimi 
pogoji, pri tem pa uravnotežiti pravice in 
obveznosti. Morale bi zmanjšati in 
preprečiti segmentacijo trgov dela, se boriti 
proti neprijavljenemu delu in spodbujati 
prehod na zaposlitve za nedoločen čas. 
Predpisi o varstvu zaposlitve, delovno 
pravo in pristojne institucije bi morali 
zagotavljati ustrezno okolje za 
zaposlovanje ter potrebno prožnost za 
delodajalce, da se ti lahko hitro 
prilagodijo spremembam v gospodarstvu 
ter pri tem ohranijo ustrezno varnost ter 
zdravo, varno in dobro prilagojeno delovno 
okolje za delavce, varujejo pravice 
delavcev in zagotavljajo socialno zaščito. 
Preprečiti bi bilo treba delovna razmerja, ki 
vodijo do prekarnih delovnih pogojev, tudi 
v primeru platformnih delavcev, med 
drugim z bojem proti zlorabi atipičnih 
pogodb. V primeru neupravičene 
odpustitve bi bilo treba zagotoviti dostop 

Da bi imele države članice koristi od 
dinamične in produktivne delovne sile ter 
novih razporeditev delovnega časa in 
poslovnih modelov, bi morale sodelovati s 
socialnimi partnerji v zvezi s poštenimi, 
preglednimi in predvidljivimi delovnimi 
pogoji, pri tem pa uravnotežiti pravice in 
obveznosti. Zmanjšati in preprečiti bi 
morale segmentacijo trgov dela, se boriti 
proti neprijavljenemu delu in spodbujati 
zaposlitve za nedoločen čas. Predpisi o 
varstvu zaposlitve, delovno pravo in 
pristojne institucije bi morali zagotavljati 
ustrezno okolje za ustvarjanje stabilnih in 
kakovostnih delovnih mest, pri tem pa 
ohraniti visoko raven varnosti ter zdravo, 
varno in dobro prilagojeno delovno okolje 
za delavce, varovati pravice delavcev in 
zagotavljati visoko raven socialne zaščite. 
Preprečiti bi bilo treba delovna razmerja, ki 
vodijo do prekarnih delovnih pogojev, tudi 
v primeru platformnih delavcev, med 
drugim z bojem proti zlorabi atipičnih 
pogodb ter priznavanjem njihovih 
posebnih zaščitnih ukrepov in pogojev 
dela. V primeru neupravičene odpustitve bi 
bilo treba zagotoviti dostop do 
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do učinkovitega in nepristranskega 
reševanja sporov in pravico do pravnega 
sredstva, vključno z ustrezno odškodnino.

učinkovitega in nepristranskega reševanja 
sporov in pravico do pravnega sredstva, 
vključno z ustrezno odškodnino.

Or. it

Predlog spremembe 193
Anne Sander

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj politik bi moral biti izboljšati in 
podpreti udeležbo na trgu dela, 
usklajevanje ponudbe in povpraševanja na 
njem ter prehode znotraj njega. Države 
članice bi morale učinkovito aktivirati tiste, 
ki lahko sodelujejo na trgu dela, in jim to 
udeležbo omogočiti. Države članice bi 
morale povečati učinkovitost aktivnih 
politik trga dela, tako da bi jih bolje 
usmerile, povečale njihov domet in obseg 
ter jih bolje povezale z dohodkovno 
podporo za brezposelne med iskanjem 
zaposlitve na podlagi njihovih pravic in 
odgovornosti. Države članice bi si morale 
prizadevati za učinkovitejše in uspešnejše 
javne službe za zaposlovanje, in sicer z 
zagotavljanjem pravočasne in prilagojene 
pomoči iskalcem zaposlitve, podpiranjem 
povpraševanja na trgu dela in izvajanjem 
upravljanja na podlagi uspešnosti.

Cilj politik bi moral biti izboljšati in 
podpreti udeležbo na trgu dela, 
usklajevanje ponudbe in povpraševanja na 
njem ter prehode znotraj njega. Države 
članice bi morale učinkovito aktivirati tiste, 
ki lahko sodelujejo na trgu dela, in jim to 
udeležbo omogočiti. Države članice bi 
morale povečati učinkovitost aktivnih 
politik trga dela, tako da bi jih bolje 
usmerile, povečale njihov domet in obseg 
ter jih bolje povezale z dohodkovno 
podporo za brezposelne med iskanjem 
zaposlitve na podlagi njihovih pravic in 
odgovornosti. Države članice bi si morale 
prizadevati za učinkovitejše in uspešnejše 
javne službe za zaposlovanje, in sicer z 
zagotavljanjem pravočasne in prilagojene 
pomoči iskalcem zaposlitve, podpiranjem 
povpraševanja na trgu dela in izvajanjem 
upravljanja na podlagi uspešnosti. Države 
članice morajo v okviru evropske mreže 
javnih zavodov za zaposlovanje in 
evropskih agencij opredeliti najboljšo 
prakso, ki temelji na dokazih, spodbujati 
vzajemno učenje in večje usklajevanje 
politik zaposlovanja.

Or. fr

Predlog spremembe 194
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj politik bi moral biti izboljšati in 
podpreti udeležbo na trgu dela, 
usklajevanje ponudbe in povpraševanja na 
njem ter prehode znotraj njega. Države 
članice bi morale učinkovito aktivirati tiste, 
ki lahko sodelujejo na trgu dela, in jim to 
udeležbo omogočiti. Države članice bi 
morale povečati učinkovitost aktivnih 
politik trga dela, tako da bi jih bolje 
usmerile, povečale njihov domet in obseg 
ter jih bolje povezale z dohodkovno 
podporo za brezposelne med iskanjem 
zaposlitve na podlagi njihovih pravic in 
odgovornosti. Države članice bi si morale 
prizadevati za učinkovitejše in uspešnejše 
javne službe za zaposlovanje, in sicer z 
zagotavljanjem pravočasne in prilagojene 
pomoči iskalcem zaposlitve, podpiranjem 
povpraševanja na trgu dela in izvajanjem 
upravljanja na podlagi uspešnosti.

Cilj politik bi moral biti izboljšati in 
podpreti udeležbo na trgu dela, 
usklajevanje ponudbe in povpraševanja na 
njem ter prehode znotraj njega, pa tudi 
povečati zaposlenost tudi na prikrajšanih 
območjih. Države članice bi morale 
učinkovito aktivirati tiste, ki lahko 
sodelujejo na trgu dela, in jim to udeležbo 
omogočiti. Poleg tega bi morale povečati 
učinkovitost aktivnih politik trga dela, tako 
da bi jih bolje usmerile, povečale njihov 
domet in obseg ter jih bolje povezale z 
dohodkovno podporo za brezposelne med 
iskanjem zaposlitve na podlagi njihovih 
pravic in odgovornosti. Države članice bi si 
morale prizadevati za učinkovitejše in 
uspešnejše javne zavode za zaposlovanje, 
in sicer z zagotavljanjem pravočasne in 
prilagojene pomoči iskalcem zaposlitve, 
podpiranjem povpraševanja na trgu dela in 
izvajanjem upravljanja na podlagi 
uspešnosti.

Or. en

Obrazložitev

Mnoge države članice se soočajo s tem, da na njihovih trgih dela prihaja do velikih 
teritorialnih razlik, kar je treba upoštevati.

Predlog spremembe 195
Jeroen Lenaers

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj politik bi moral biti izboljšati in 
podpreti udeležbo na trgu dela, 
usklajevanje ponudbe in povpraševanja na 

Cilj politik bi moral biti izboljšati in 
podpreti udeležbo na trgu dela, 
usklajevanje ponudbe in povpraševanja na 
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njem ter prehode znotraj njega. Države 
članice bi morale učinkovito aktivirati tiste, 
ki lahko sodelujejo na trgu dela, in jim to 
udeležbo omogočiti. Države članice bi 
morale povečati učinkovitost aktivnih 
politik trga dela, tako da bi jih bolje 
usmerile, povečale njihov domet in obseg 
ter jih bolje povezale z dohodkovno 
podporo za brezposelne med iskanjem 
zaposlitve na podlagi njihovih pravic in 
odgovornosti. Države članice bi si morale 
prizadevati za učinkovitejše in uspešnejše 
javne službe za zaposlovanje, in sicer z 
zagotavljanjem pravočasne in prilagojene 
pomoči iskalcem zaposlitve, podpiranjem 
povpraševanja na trgu dela in izvajanjem 
upravljanja na podlagi uspešnosti.

njem ter prehode znotraj njega. Države 
članice bi morale učinkovito aktivirati tiste, 
ki lahko sodelujejo na trgu dela, in jim to 
udeležbo omogočiti. Poleg tega bi morale 
povečati učinkovitost aktivnih politik trga 
dela, tako da bi jih bolje usmerile, povečale 
njihov domet in obseg ter jih bolje 
povezale z dohodkovno podporo za 
brezposelne med iskanjem zaposlitve na 
podlagi njihovih pravic in odgovornosti. 
Države članice bi si morale prizadevati za 
učinkovitejše in uspešnejše javne zavode za 
zaposlovanje, med drugim kar zadeva 
čezmejni trg dela, in sicer z zagotavljanjem 
pravočasne in prilagojene pomoči iskalcem 
zaposlitve, podpiranjem povpraševanja na 
trgu dela in izvajanjem upravljanja na 
podlagi uspešnosti.

Or. en

Predlog spremembe 196
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj politik bi moral biti izboljšati in 
podpreti udeležbo na trgu dela, 
usklajevanje ponudbe in povpraševanja na 
njem ter prehode znotraj njega. Države 
članice bi morale učinkovito aktivirati tiste, 
ki lahko sodelujejo na trgu dela, in jim to 
udeležbo omogočiti. Države članice bi 
morale povečati učinkovitost aktivnih 
politik trga dela, tako da bi jih bolje 
usmerile, povečale njihov domet in obseg 
ter jih bolje povezale z dohodkovno 
podporo za brezposelne med iskanjem 
zaposlitve na podlagi njihovih pravic in 
odgovornosti. Države članice bi si morale 
prizadevati za učinkovitejše in uspešnejše 
javne službe za zaposlovanje, in sicer z 
zagotavljanjem pravočasne in prilagojene 

Cilj politik bi moral biti izboljšati in 
podpreti udeležbo na trgu dela, 
usklajevanje ponudbe in povpraševanja na 
njem ter prehod znotraj njega, zlasti 
digitalni in okoljski. Države članice bi 
morale učinkovito aktivirati tiste, ki lahko 
sodelujejo na trgu dela, in jim to udeležbo 
omogočiti. Države članice bi morale 
povečati učinkovitost aktivnih politik trga 
dela, tako da bi jih bolje usmerile, povečale 
njihov domet in obseg ter jih bolje 
povezale z dohodkovno podporo za 
brezposelne med iskanjem zaposlitve na 
podlagi njihovih pravic in odgovornosti. 
Države članice bi si morale prizadevati za 
učinkovitejše in uspešnejše javne službe za 
zaposlovanje, in sicer z zagotavljanjem 
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pomoči iskalcem zaposlitve, podpiranjem 
povpraševanja na trgu dela in izvajanjem 
upravljanja na podlagi uspešnosti.

pravočasne in prilagojene pomoči iskalcem 
zaposlitve, podpiranjem povpraševanja na 
trgu dela in izvajanjem upravljanja na 
podlagi uspešnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 197
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj politik bi moral biti izboljšati in 
podpreti udeležbo na trgu dela, 
usklajevanje ponudbe in povpraševanja na 
njem ter prehode znotraj njega. Države 
članice bi morale učinkovito aktivirati tiste, 
ki lahko sodelujejo na trgu dela, in jim to 
udeležbo omogočiti. Države članice bi 
morale povečati učinkovitost aktivnih 
politik trga dela, tako da bi jih bolje 
usmerile, povečale njihov domet in obseg 
ter jih bolje povezale z dohodkovno 
podporo za brezposelne med iskanjem 
zaposlitve na podlagi njihovih pravic in 
odgovornosti. Države članice bi si morale 
prizadevati za učinkovitejše in uspešnejše 
javne službe za zaposlovanje, in sicer z 
zagotavljanjem pravočasne in prilagojene 
pomoči iskalcem zaposlitve, podpiranjem 
povpraševanja na trgu dela in izvajanjem 
upravljanja na podlagi uspešnosti.

Cilj politik bi moral biti izboljšati in 
podpreti udeležbo na trgu dela, 
usklajevanje ponudbe in povpraševanja na 
njem ter prehode znotraj njega. Države 
članice bi morale učinkovito aktivirati tiste, 
ki lahko sodelujejo na trgu dela, in jim to 
udeležbo omogočiti, da bo lahko našli 
kakovostno zaposlitev. Poleg tega bi 
morale povečati učinkovitost aktivnih 
politik trga dela, tako da bi jih bolje 
usmerile, povečale njihov domet in obseg 
ter jih bolje povezale z dostojno 
dohodkovno podporo za brezposelne med 
iskanjem zaposlitve na podlagi njihovih 
pravic in odgovornosti. Države članice bi si 
morale prizadevati za učinkovitejše in 
uspešnejše javne zavode za zaposlovanje, 
in sicer z zagotavljanjem pravočasne in 
prilagojene pomoči iskalcem zaposlitve, 
podpiranjem povpraševanja na trgu dela in 
izvajanjem upravljanja na podlagi 
uspešnosti.

Or. en

Predlog spremembe 198
Johan Danielsson, Heléne Fritzon
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Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj politik bi moral biti izboljšati in 
podpreti udeležbo na trgu dela, 
usklajevanje ponudbe in povpraševanja na 
njem ter prehode znotraj njega. Države 
članice bi morale učinkovito aktivirati tiste, 
ki lahko sodelujejo na trgu dela, in jim to 
udeležbo omogočiti. Države članice bi 
morale povečati učinkovitost aktivnih 
politik trga dela, tako da bi jih bolje 
usmerile, povečale njihov domet in obseg 
ter jih bolje povezale z dohodkovno 
podporo za brezposelne med iskanjem 
zaposlitve na podlagi njihovih pravic in 
odgovornosti. Države članice bi si morale 
prizadevati za učinkovitejše in uspešnejše 
javne službe za zaposlovanje, in sicer z 
zagotavljanjem pravočasne in prilagojene 
pomoči iskalcem zaposlitve, podpiranjem 
povpraševanja na trgu dela in izvajanjem 
upravljanja na podlagi uspešnosti.

Cilj politik bi moral biti izboljšati in 
podpreti udeležbo na trgu dela, 
usklajevanje ponudbe in povpraševanja na 
njem ter prehode znotraj njega. Države 
članice bi morale učinkovito aktivirati tiste, 
ki lahko sodelujejo na trgu dela, in jim to 
udeležbo omogočiti. Poleg tega bi morale 
povečati učinkovitost aktivnih politik trga 
dela, tako da bi jih bolje usmerile, povečale 
njihov domet in obseg ter jih bolje 
povezale z dohodkovno podporo za 
brezposelne med iskanjem zaposlitve na 
podlagi njihovih pravic in odgovornosti. 
Države članice bi si morale prizadevati za 
učinkovitejše in uspešnejše javne zavode za 
zaposlovanje, in sicer z zagotavljanjem 
pravočasne in prilagojene pomoči iskalcem 
zaposlitve in podpiranjem povpraševanja 
na trgu dela.

Or. en

Predlog spremembe 199
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale brezposelnim 
zagotavljati ustrezna nadomestila za 
brezposelnost za razumno obdobje ter v 
skladu z njihovimi prispevki in 
nacionalnimi pravili o upravičenosti. 
Takšna nadomestila ne bi smela odvračati 
od hitre ponovne zaposlitve in bi jih 
morale dopolnjevati aktivne politike trga 

Države članice bi morale brezposelnim 
zagotavljati ustrezna nadomestila za 
brezposelnost za razumno obdobje ter v 
skladu z njihovimi prispevki in 
nacionalnimi pravili o upravičenosti. 
Takšna nadomestila bi morala 
brezposelnim zagotoviti dostojne 
življenjske pogoje in jih ne bi smela 
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dela. odvračati od tega, da se hitro ponovno 
zaposlijo, dopolnjevati pa bi jih morale 
aktivne politike trga dela.

Or. fr

Predlog spremembe 200
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale brezposelnim 
zagotavljati ustrezna nadomestila za 
brezposelnost za razumno obdobje ter v 
skladu z njihovimi prispevki in 
nacionalnimi pravili o upravičenosti. 
Takšna nadomestila ne bi smela odvračati 
od hitre ponovne zaposlitve in bi jih 
morale dopolnjevati aktivne politike trga 
dela.

Države članice bi morale brezposelnim 
zagotavljati ustrezna nadomestila za 
brezposelnost za zadostno obdobje ter v 
skladu z njihovimi prispevki in 
nacionalnimi pravili o upravičenosti. Ta 
nadomestila bi morale dopolnjevati aktivne 
politike trga dela.

Or. en

Predlog spremembe 201
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale brezposelnim 
zagotavljati ustrezna nadomestila za 
brezposelnost za razumno obdobje ter v 
skladu z njihovimi prispevki in 
nacionalnimi pravili o upravičenosti. 
Takšna nadomestila ne bi smela odvračati 
od hitre ponovne zaposlitve in bi jih morale 

Države članice bi morale brezposelnim 
zagotavljati dostojna nadomestila za 
brezposelnost za razumno obdobje ter v 
skladu z njihovimi prispevki in 
nacionalnimi pravili o upravičenosti. Ta 
nadomestila ne bi smela odvračati od hitre 
ponovne zaposlitve in bi jih morale 
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dopolnjevati aktivne politike trga dela. dopolnjevati aktivne politike trga dela. 

Or. en

Predlog spremembe 202
Anne Sander

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mobilnost učečih in delavcev bi bilo treba 
ustrezno podpreti, da se okrepijo 
zaposljivost in spretnosti ter izkoristi 
celoten potencial evropskega trga dela, 
hkrati pa zagotovijo pošteni pogoje za vse, 
ki opravljajo čezmejno dejavnost, in okrepi 
upravno sodelovanje med nacionalnimi 
upravami v zvezi z mobilnimi delavci. 
Odpraviti bi bilo treba ovire za mobilnost v 
izobraževanju in usposabljanju, pri 
poklicnih in osebnih pokojninah ter 
priznavanju kvalifikacij ter poenostaviti 
priznavanje kvalifikacij. Države članice bi 
morale sprejeti ukrepe za zagotovitev, da 
upravni postopki delavcev iz drugih držav 
članic, tudi obmejnih, ne bi po 
nepotrebnem ovirali pri zaposlovanju. 
Države članice bi morale poleg tega 
preprečevati zlorabe obstoječih predpisov 
in obravnavati temeljne vzroke za beg 
možganov iz nekaterih regij, med drugim z 
ustreznimi regionalnimi razvojnimi ukrepi.

Mobilnost delavcev je pogoj za ustrezno 
delovanje evropskega notranjega trga, 
zato jo morajo države članice povsod v 
Evropi podpirati, da bi ustvarile nove 
zaposlitvene priložnosti za delavce in 
podjetjem zagotovile delo. Ustrezno bi bilo 
treba podpreti mobilnost udeležencev 
usposabljanj, zlasti z okrepitvijo 
evropskega programa mobilnosti v okviru 
programa Erasmus +, ki udeležencem 
omogoča, da poglobijo svoja znanja in 
spretnosti ter kompetence. Prav tako bi 
bilo treba delavce spodbujati, da bi 
okrepili svojo zaposljivost ter znanja in 
spretnosti ter v celoti izkoristili možnosti, 
ki jih ponuja evropski trg dela, hkrati pa 
zagotoviti poštene pogoje za vse, ki 
opravljajo čezmejno dejavnost, in okrepiti 
upravno sodelovanje med nacionalnimi 
upravami v zvezi z mobilnimi delavci. 
Odpraviti bi bilo treba ovire za mobilnost v 
izobraževanju in usposabljanju, pri 
poklicnih in osebnih pokojninah ter 
priznavanju kvalifikacij ter poenostaviti 
priznavanje kvalifikacij. Države članice bi 
morale sprejeti ukrepe za zagotovitev, da 
upravni postopki delavcev iz drugih držav 
članic, tudi obmejnih, ne bi po 
nepotrebnem ovirali pri zaposlovanju. 
Preprečevati bi morale tudi zlorabe 
obstoječih predpisov in obravnavati 
temeljne vzroke za beg možganov iz 
nekaterih regij, ki ovira razvoj in 
zmanjšuje privlačnost teh območij, med 
drugim z ustreznimi regionalnimi 
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razvojnimi ukrepi. Spodbujati in 
uporabljati morajo ustrezna orodja EU, 
kot je mreža za zaposlovanje EURES, ter 
vzpostaviti čezmejna partnerstva za pomoč 
mobilnim delavcem v čezmejnih regijah.

Or. fr

Predlog spremembe 203
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mobilnost učečih in delavcev bi bilo treba 
ustrezno podpreti, da se okrepijo 
zaposljivost in spretnosti ter izkoristi 
celoten potencial evropskega trga dela, 
hkrati pa zagotovijo pošteni pogoje za vse, 
ki opravljajo čezmejno dejavnost, in okrepi 
upravno sodelovanje med nacionalnimi 
upravami v zvezi z mobilnimi delavci. 
Odpraviti bi bilo treba ovire za mobilnost v 
izobraževanju in usposabljanju, pri 
poklicnih in osebnih pokojninah ter 
priznavanju kvalifikacij ter poenostaviti 
priznavanje kvalifikacij. Države članice bi 
morale sprejeti ukrepe za zagotovitev, da 
upravni postopki delavcev iz drugih držav 
članic, tudi obmejnih, ne bi po 
nepotrebnem ovirali pri zaposlovanju. 
Države članice bi morale poleg tega 
preprečevati zlorabe obstoječih predpisov 
in obravnavati temeljne vzroke za beg 
možganov iz nekaterih regij, med drugim z 
ustreznimi regionalnimi razvojnimi ukrepi.

Mobilnost učečih in delavcev bi bilo treba 
ustrezno podpreti, da se okrepijo 
zaposljivost in spretnosti ter izkoristi 
celoten potencial evropskega trga dela, 
hkrati pa zagotovijo pošteni pogoje za vse, 
ki opravljajo čezmejno dejavnost, in okrepi 
upravno sodelovanje med nacionalnimi 
upravami v zvezi z mobilnimi delavci. 
Odpraviti bi bilo treba ovire za mobilnost v 
izobraževanju in usposabljanju, pri 
poklicnih in osebnih pokojninah ter pri 
priznavanju kvalifikacij in poenostaviti 
priznavanje kvalifikacij. Države članice bi 
morale sprejeti ukrepe za zagotovitev, da 
upravni postopki ne bi po nepotrebnem 
ovirali pri zaposlovanju delavcev iz drugih 
držav članic, tudi obmejnih delavcev. 
Pomembno je, da države članice pri 
izvajanju ukrepov, kot je zaprtje meja za 
zajezitev covida-19, upoštevajo mobilne 
delavce, vključno z obmejnimi delavci, na 
primer z vidika zdravja in varnosti, davkov 
in socialne varnosti, ter njim in njihovim 
družinskim članom omogočijo čim lažje 
prečkanje meje zaradi dela ali drugih 
nujnih potreb, na primer obiska pri 
zdravniku ali pomembne uradne naloge v 
drugi državi članici, obenem pa naj 
upoštevajo epidemiološke razmere. Države 
članice bi morale poleg tega preprečevati 
zlorabe obstoječih predpisov in 
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obravnavati temeljne vzroke za beg 
možganov iz nekaterih regij, med drugim z 
ustreznimi regionalnimi razvojnimi ukrepi.

Or. sk

Predlog spremembe 204
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mobilnost učečih in delavcev bi bilo treba 
ustrezno podpreti, da se okrepijo 
zaposljivost in spretnosti ter izkoristi 
celoten potencial evropskega trga dela, 
hkrati pa zagotovijo pošteni pogoje za vse, 
ki opravljajo čezmejno dejavnost, in okrepi 
upravno sodelovanje med nacionalnimi 
upravami v zvezi z mobilnimi delavci. 
Odpraviti bi bilo treba ovire za mobilnost v 
izobraževanju in usposabljanju, pri 
poklicnih in osebnih pokojninah ter 
priznavanju kvalifikacij ter poenostaviti 
priznavanje kvalifikacij. Države članice bi 
morale sprejeti ukrepe za zagotovitev, da 
upravni postopki delavcev iz drugih držav 
članic, tudi obmejnih, ne bi po 
nepotrebnem ovirali pri zaposlovanju. 
Države članice bi morale poleg tega 
preprečevati zlorabe obstoječih predpisov 
in obravnavati temeljne vzroke za beg 
možganov iz nekaterih regij, med drugim z 
ustreznimi regionalnimi razvojnimi ukrepi.

Mobilnost učečih in delavcev bi bilo treba 
ustrezno podpreti, da se okrepijo 
zaposljivost in spretnosti ter izkoristi 
celoten potencial evropskega trga dela, 
hkrati pa zagotovijo pravice in pošteni 
delovni pogoji za vse, ki opravljajo 
čezmejno dejavnost, in okrepi upravno 
sodelovanje med nacionalnimi upravami v 
zvezi z mobilnimi delavci. Odpraviti bi 
bilo treba ovire za mobilnost v 
izobraževanju in usposabljanju, pri 
poklicnih in osebnih pokojninah ter 
priznavanju kvalifikacij ter poenostaviti 
priznavanje kvalifikacij. Države članice bi 
morale sprejeti ukrepe za zagotovitev, da 
upravni postopki delavcev iz drugih držav 
članic, tudi obmejnih, ne bi po 
nepotrebnem ovirali pri zaposlovanju. 
Pomembno bo, da države članice pri 
izvajanju ukrepov, kot je zaprtje meja, da 
bi ublažile posledice izbruha COVID-19, 
upoštevajo mobilne delavce, vključno z 
obmejnimi delavci, na primer z vidika 
zdravja in varnosti, davkov in socialne 
varnosti in usklajevanja. Države članice bi 
morale poleg tega preprečevati zlorabe 
obstoječih predpisov in obravnavati 
temeljne vzroke za beg možganov iz 
nekaterih regij, med drugim z ustreznimi 
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regionalnimi razvojnimi ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 205
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mobilnost učečih in delavcev bi bilo treba 
ustrezno podpreti, da se okrepijo 
zaposljivost in spretnosti ter izkoristi 
celoten potencial evropskega trga dela, 
hkrati pa zagotovijo pošteni pogoje za vse, 
ki opravljajo čezmejno dejavnost, in okrepi 
upravno sodelovanje med nacionalnimi 
upravami v zvezi z mobilnimi delavci. 
Odpraviti bi bilo treba ovire za mobilnost v 
izobraževanju in usposabljanju, pri 
poklicnih in osebnih pokojninah ter 
priznavanju kvalifikacij ter poenostaviti 
priznavanje kvalifikacij. Države članice bi 
morale sprejeti ukrepe za zagotovitev, da 
upravni postopki delavcev iz drugih držav 
članic, tudi obmejnih, ne bi po 
nepotrebnem ovirali pri zaposlovanju. 
Države članice bi morale poleg tega 
preprečevati zlorabe obstoječih predpisov 
in obravnavati temeljne vzroke za beg 
možganov iz nekaterih regij, med drugim z 
ustreznimi regionalnimi razvojnimi ukrepi.

Mobilnost učečih in delavcev bi bilo treba 
ustrezno podpreti, da se okrepijo 
zaposljivost in spretnosti ter izkoristi 
celoten potencial evropskega trga dela, 
hkrati pa zagotovijo pošteni pogoje za vse, 
ki opravljajo čezmejno dejavnost, tako da 
se okrepi prenosljivost pravic in 
nadomestil in poglobi upravno sodelovanje 
med nacionalnimi upravami v zvezi z 
mobilnimi delavci. Odpraviti bi bilo treba 
ovire za mobilnost v izobraževanju in 
usposabljanju, pri poklicnih in osebnih 
pokojninah ter priznavanju kvalifikacij ter 
poenostaviti priznavanje kvalifikacij. 
Države članice bi morale sprejeti ukrepe za 
zagotovitev, da upravni postopki delavcev 
iz drugih držav članic, tudi obmejnih, ne bi 
po nepotrebnem ovirali pri zaposlovanju. V 
celoti bi se morale zavezati, da bodo 
podprle digitalizacijo javnih storitev in s 
tem spodbudile pravično mobilnosti 
delavcev, zlasti z usklajevanjem sistemov 
socialne varnosti. Države članice bi 
morale poleg tega preprečevati zlorabe 
obstoječih predpisov in obravnavati 
temeljne vzroke za beg možganov iz 
nekaterih regij, med drugim z ustreznimi 
regionalnimi razvojnimi ukrepi.

Or. fr
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Predlog spremembe 206
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mobilnost učečih in delavcev bi bilo treba 
ustrezno podpreti, da se okrepijo 
zaposljivost in spretnosti ter izkoristi 
celoten potencial evropskega trga dela, 
hkrati pa zagotovijo pošteni pogoje za vse, 
ki opravljajo čezmejno dejavnost, in okrepi 
upravno sodelovanje med nacionalnimi 
upravami v zvezi z mobilnimi delavci. 
Odpraviti bi bilo treba ovire za mobilnost v 
izobraževanju in usposabljanju, pri 
poklicnih in osebnih pokojninah ter 
priznavanju kvalifikacij ter poenostaviti 
priznavanje kvalifikacij. Države članice bi 
morale sprejeti ukrepe za zagotovitev, da 
upravni postopki delavcev iz drugih držav 
članic, tudi obmejnih, ne bi po 
nepotrebnem ovirali pri zaposlovanju. 
Države članice bi morale poleg tega 
preprečevati zlorabe obstoječih predpisov 
in obravnavati temeljne vzroke za beg 
možganov iz nekaterih regij, med drugim z 
ustreznimi regionalnimi razvojnimi ukrepi.

Mobilnost učečih in delavcev bi bilo treba 
ustrezno podpreti kot temeljno pravico in 
svobodno izbiro, da bi okrepili zaposljivost 
in spretnosti ter izkoristili celoten potencial 
evropskega trga dela, hkrati pa bi bilo 
treba zagotoviti poštene pogoje za vse, ki 
opravljajo čezmejno dejavnost, in okrepiti 
upravno sodelovanje med nacionalnimi 
upravami v zvezi z mobilnimi delavci. 
Odpraviti bi bilo treba ovire za mobilnost v 
izobraževanju in usposabljanju, pri 
poklicnih in osebnih pokojninah ter 
priznavanju kvalifikacij ter poenostaviti 
priznavanje kvalifikacij. Države članice bi 
morale sprejeti ukrepe za zagotovitev, da 
upravni postopki delavcev iz drugih držav 
članic, tudi obmejnih, ne bi po 
nepotrebnem ovirali pri zaposlovanju. 
Države članice bi morale poleg tega 
preprečevati zlorabe obstoječih predpisov 
in obravnavati temeljne vzroke za beg 
možganov iz nekaterih regij, med drugim z 
ustreznimi regionalnimi razvojnimi ukrepi.

Or. it

Predlog spremembe 207
Jeroen Lenaers

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mobilnost učečih in delavcev bi bilo treba 
ustrezno podpreti, da se okrepijo 
zaposljivost in spretnosti ter izkoristi 
celoten potencial evropskega trga dela, 
hkrati pa zagotovijo pošteni pogoje za vse, 

Mobilnost učečih in delavcev bi bilo treba 
ustrezno podpreti, da se okrepijo 
zaposljivost in spretnosti ter izkoristi 
celoten potencial evropskega trga dela, 
hkrati pa zagotovijo pošteni pogoji za vse, 
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ki opravljajo čezmejno dejavnost, in okrepi 
upravno sodelovanje med nacionalnimi 
upravami v zvezi z mobilnimi delavci. 
Odpraviti bi bilo treba ovire za mobilnost v 
izobraževanju in usposabljanju, pri 
poklicnih in osebnih pokojninah ter 
priznavanju kvalifikacij ter poenostaviti 
priznavanje kvalifikacij. Države članice bi 
morale sprejeti ukrepe za zagotovitev, da 
upravni postopki delavcev iz drugih držav 
članic, tudi obmejnih, ne bi po 
nepotrebnem ovirali pri zaposlovanju. 
Države članice bi morale poleg tega 
preprečevati zlorabe obstoječih predpisov 
in obravnavati temeljne vzroke za beg 
možganov iz nekaterih regij, med drugim z 
ustreznimi regionalnimi razvojnimi ukrepi.

ki opravljajo čezmejno dejavnost, in okrepi 
upravno sodelovanje med nacionalnimi 
upravami v zvezi z mobilnimi delavci. 
Odpraviti bi bilo treba ovire za mobilnost v 
izobraževanju in usposabljanju, pri 
poklicnih in osebnih pokojninah ter 
priznavanju kvalifikacij ter poenostaviti 
priznavanje kvalifikacij. Države članice bi 
morale sprejeti ukrepe za zagotovitev, da 
upravni postopki delavcev iz drugih držav 
članic, tudi čezmejnih in obmejnih, ne bi 
po nepotrebnem ovirali pri zaposlovanju. 
Države članice bi morale poleg tega 
preprečevati zlorabe obstoječih predpisov 
in obravnavati temeljne vzroke za beg 
možganov iz nekaterih regij, med drugim z 
ustreznimi regionalnimi razvojnimi ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 208
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale oblikovati 
skupne dolgoročne instrumente za 
obvladovanje velikih pretresov, tako da bi 
ohranile delovna mesta ter znanja in 
spretnosti, kot tudi ublažile pritisk na 
nacionalni proračun, zlasti z 
vzpostavitvijo stalnega evropskega sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 209
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon
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Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi obstoječih nacionalnih praks ter 
za učinkovitejši socialni dialog in boljše 
socialno-ekonomske rezultate bi morale 
države članice zagotoviti pravočasno in 
tehtno vključenost socialnih partnerjev v 
oblikovanje in izvajanje zaposlitvenih, 
socialnih in, kjer je primerno, gospodarskih 
reform in politik, vključno s podpiranjem 
krepitve zmogljivosti socialnih partnerjev. 
Države članice bi morale spodbujati 
socialni dialog in kolektivna pogajanja. 
Socialne partnerje bi bilo treba spodbujati 
k pogajanjem za kolektivne pogodbe in 
sklepanju takih pogodb v zadevah, ki so 
zanje relevantne, pri tem pa v celoti 
spoštovati njihovo avtonomnost in pravico 
do kolektivnih ukrepov.

Na podlagi obstoječih nacionalnih praks ter 
za učinkovitejši socialni dialog in boljše 
socialno-ekonomske rezultate bi morale 
države članice zagotoviti pravočasno in 
tehtno vključenost socialnih partnerjev v 
oblikovanje in izvajanje zaposlitvenih, 
socialnih in, kjer je primerno, gospodarskih 
reform in politik, vključno s podpiranjem 
krepitve zmogljivosti socialnih partnerjev. 
Države članice bi morale okrepiti in 
spodbujati socialni dialog in kolektivna 
pogajanja. Poleg tega bi morale sprejeti 
ukrepe za povečanje pokritosti s 
kolektivnimi pogodbami, tudi v primeru 
nestandardnih oblik zaposlitve. Socialne 
partnerje bi bilo treba spodbujati k 
pogajanjem za kolektivne pogodbe in 
sklepanju takih pogodb v zadevah, ki so 
zanje relevantne, pri tem pa v celoti 
spoštovati njihovo avtonomnost in pravico 
do kolektivnih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 210
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi obstoječih nacionalnih praks ter 
za učinkovitejši socialni dialog in boljše 
socialno-ekonomske rezultate bi morale 
države članice zagotoviti pravočasno in 
tehtno vključenost socialnih partnerjev v 
oblikovanje in izvajanje zaposlitvenih, 
socialnih in, kjer je primerno, gospodarskih 
reform in politik, vključno s podpiranjem 
krepitve zmogljivosti socialnih partnerjev. 

Na podlagi obstoječih nacionalnih praks ter 
za učinkovitejši socialni dialog in boljše 
socialno-ekonomske rezultate bi morale 
države članice zagotoviti pravočasno in 
tehtno vključenost socialnih partnerjev v 
oblikovanje in izvajanje zaposlitvenih, 
socialnih in, kjer je primerno, gospodarskih 
reform in politik, vključno s podpiranjem 
krepitve zmogljivosti socialnih partnerjev. 
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Države članice bi morale spodbujati 
socialni dialog in kolektivna pogajanja. 
Socialne partnerje bi bilo treba spodbujati 
k pogajanjem za kolektivne pogodbe in 
sklepanju takih pogodb v zadevah, ki so 
zanje relevantne, pri tem pa v celoti 
spoštovati njihovo avtonomnost in pravico 
do kolektivnih ukrepov.

Države članice bi morale sprejeti ukrepe 
za okrepitev in spodbujanje socialnega 
dialoga in kolektivnih pogajanj. Socialne 
partnerje bi bilo treba spodbujati k 
pogajanjem za kolektivne pogodbe in 
sklepanju takih pogodb v zadevah, ki so 
zanje relevantne, pri tem pa v celoti 
spoštovati njihovo avtonomnost in pravico 
do kolektivnih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 211
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi obstoječih nacionalnih praks ter 
za učinkovitejši socialni dialog in boljše 
socialno-ekonomske rezultate bi morale 
države članice zagotoviti pravočasno in 
tehtno vključenost socialnih partnerjev v 
oblikovanje in izvajanje zaposlitvenih, 
socialnih in, kjer je primerno, gospodarskih 
reform in politik, vključno s podpiranjem 
krepitve zmogljivosti socialnih partnerjev. 
Države članice bi morale spodbujati 
socialni dialog in kolektivna pogajanja. 
Socialne partnerje bi bilo treba spodbujati 
k pogajanjem za kolektivne pogodbe in 
sklepanju takih pogodb v zadevah, ki so 
zanje relevantne, pri tem pa v celoti 
spoštovati njihovo avtonomnost in pravico 
do kolektivnih ukrepov.

Na podlagi obstoječih nacionalnih praks ter 
za spodbujanje in zagotovitev 
učinkovitejšega in okrepljenega 
socialnega dialoga ter boljših socialno-
ekonomskih rezultatov bi morale države 
članice zagotoviti pravočasno in tehtno 
vključenost socialnih partnerjev v 
oblikovanje in izvajanje zaposlitvenih, 
socialnih in, kjer je primerno, gospodarskih 
reform in politik, vključno s podpiranjem 
krepitve zmogljivosti socialnih partnerjev. 
Države članice bi morale spodbujati 
socialni dialog in kolektivna pogajanja. 
Socialne partnerje bi bilo treba spodbujati 
k pogajanjem za kolektivne pogodbe in 
sklepanju takih pogodb v zadevah, ki so 
zanje relevantne, pri tem pa v celoti 
spoštovati njihovo avtonomnost in pravico 
do kolektivnih ukrepov.

Or. fr

Predlog spremembe 212
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman
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Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale po potrebi na 
podlagi obstoječih nacionalnih praks 
upoštevati izkušnje zadevnih organizacij 
civilne družbe v zvezi z zaposlovanjem in 
socialnimi vprašanji.

Države članice bi morale po potrebi na 
podlagi obstoječih nacionalnih praks 
upoštevati izkušnje ustreznih organizacij 
civilne družbe v zvezi z zaposlovanjem in 
socialnimi vprašanji, vključno s 
predstavniki skupin, ki se soočajo z 
ovirami za kakovostno delo.

Or. pl

Predlog spremembe 213
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V luči izbruha COVID-19 je zdravo in 
varno delovno okolje bistveno, da se 
prepreči tveganje okužbe in širjenja virusa 
in drugih bolezni. Države članice bi 
morale zagotoviti, da bi se delodajalci 
zavedali svoje odgovornosti za zdravje in 
varnost delavcev ter da bi njih in njihove 
predstavnike ustrezno obveščali, izvajali 
ocene tveganja in preventivno ukrepali. 
Da bi države članice izboljšale delovanje 
trgov dela, bi morale vlagati v zdravje in 
varnost pri delu ter zagotoviti zadostna 
sredstva in sprejeti ustrezne določbe za 
inšpektorate za delo ali predstavnike 
sindikatov za zdravje in varnost.

Or. en
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Predlog spremembe 214
Dragoș Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
Samira Rafaela

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale medsebojno 
sodelovati pri zagotavljanju socialne 
zaščite za obmejne delavce in 
samozaposlene delavce, ki delajo v drugi 
državi članici, kot živijo. Sistem socialne 
zaščite bi moral biti posodobljen skladno z 
načeli evropskega trga dela, da bi 
omogočal trajnostno, univerzalno in 
čezmejno socialno zaščito. Na ta način bi 
bilo poskrbljeno za zaščito in učinkovitost 
sistemov socialne zaščite, s katerimi bodo 
odpravljene pomanjkljivosti, kar zadeva 
zaščito, in zajamčena produktivna 
obmejna delovna sila.

Or. en

Predlog spremembe 215
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Treba je zagotoviti dobro delovanje 
notranjega trga, da bi zagotovili dobavo 
osnovnih dobrin. Komisija in države 
članice bi morale delovati usklajeno, da bi 
zagotovile varno ponovno vzpostavitev 
svobode gibanja in nemotenega pretoka 
blaga med državami članicami ter tako 
preprečile motnje v dobavni verigi. 

Or. es
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Predlog spremembe 216
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale ublažiti vpliv 
krize zaradi COVID-19 na trg dela, tako 
da bi podprle delavce, ki jih je začasno 
prizadela „tehnična brezposelnost“, ker so 
bili njihovi delodajalci prisiljeni prekiniti 
svojo dejavnost, pa tudi tako da bi 
samozaposlenim in malim podjetjem 
pomagale obdržati delavce/ohraniti 
dejavnost.

Or. en

Obrazložitev

Posledice krize zaradi COVID-19 so že tako močno občutne na trgu dela in bodo to še bolj, 
ko se bo pandemija nadaljevala in ko se bodo izvajali preventivni ukrepi za njeno zajezitev. 
Ukrepi, ki so namenjeni posameznikom, da se jim zagotovi stabilen dohodek, malim 
podjetjem, da bodo lahko ohranila delovna mesta, in samozaposlenim, da bi jih podprli pri 
njihovem nadaljnjem delovanju ali preživetju, so ključnega pomena, če želimo preprečiti, da 
bi brezposelnost dosegla najvišjo stopnjo v zgodovini, množične izgube delovnih mest in 
propad množice podjetij, pa tudi za zagotovitev lažjega gospodarskega okrevanja po koncu 
pandemije.

Predlog spremembe 217
Guido Reil

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati trge 
dela, ki so vključujoči in odprti za vse, 
tako da uvedejo učinkovite ukrepe za boj 
proti vsem oblikam diskriminacije in 
spodbujajo enake možnosti skupin, ki so 
na trgu dela premalo zastopane, ob tem pa 
ustrezno upoštevajo regionalno in 
teritorialno razsežnost. Zagotoviti bi 

Države članice bi se morale boriti proti 
vsem oblikam diskriminacije na trgu dela 
in aktivno podpirati enake možnosti.
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morale enako obravnavo pri 
zaposlovanju, socialni zaščiti, zdravstvu in 
dolgotrajni oskrbi, izobraževanju ter 
dostopu do blaga in storitev ne glede na 
spol, raso ali narodnost, vero ali 
prepričanje, invalidnost, starost ali spolno 
usmerjenost.

Or. de

Predlog spremembe 218
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati trge 
dela, ki so vključujoči in odprti za vse, tako 
da uvedejo učinkovite ukrepe za boj proti 
vsem oblikam diskriminacije in spodbujajo 
enake možnosti skupin, ki so na trgu dela 
premalo zastopane, ob tem pa ustrezno 
upoštevajo regionalno in teritorialno 
razsežnost. Zagotoviti bi morale enako 
obravnavo pri zaposlovanju, socialni 
zaščiti, zdravstvu in dolgotrajni oskrbi, 
izobraževanju ter dostopu do blaga in 
storitev ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost.

Države članice bi morale spodbujati 
socialne pravice in trge dela, ki so 
vključujoči in odprti za vse, tako da 
uvedejo učinkovite ukrepe za boj proti 
vsem oblikam diskriminacije in spodbujajo 
enake možnosti skupin, ki so na trgu dela 
premalo zastopane, ob tem pa ustrezno 
upoštevajo regionalno in teritorialno 
razsežnost. Zagotoviti bi morale enako 
plačilo in enake pravice za enako delo na 
enakem delovnem mestu, pa tudi enako 
obravnavo pri socialni zaščiti, zdravstvu in 
dolgotrajni oskrbi, stanovanjih, 
izobraževanju ter dostopu do blaga in 
storitev ne glede na spol, raso ali 
narodnost, državljanstvo, vero ali 
prepričanje, invalidnost, starost ali spolno 
usmerjenost.

Or. en

Predlog spremembe 219
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman
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Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati trge 
dela, ki so vključujoči in odprti za vse, 
tako da uvedejo učinkovite ukrepe za boj 
proti vsem oblikam diskriminacije in 
spodbujajo enake možnosti skupin, ki so 
na trgu dela premalo zastopane, ob tem pa 
ustrezno upoštevajo regionalno in 
teritorialno razsežnost. Zagotoviti bi 
morale enako obravnavo pri zaposlovanju, 
socialni zaščiti, zdravstvu in dolgotrajni 
oskrbi, izobraževanju ter dostopu do blaga 
in storitev ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost.

Glede na aktualne dodatne dolgoročne 
družbene in gospodarske izzive, ki jih je 
prinesla pandemija covida-19, bi morale 
države članice spodbujati trge dela, odprte 
za vse. Za to bi morale uvesti učinkovite 
ukrepe za boj proti vsem oblikam 
diskriminacije in spodbujanje enakih 
možnosti za skupine, ki so na trgu dela 
premalo zastopane, ob tem pa ustrezno 
upoštevati regionalno in teritorialno 
razsežnost. Zagotoviti bi morale enako 
obravnavo pri zaposlovanju, socialni 
zaščiti, zdravstvu in dolgotrajni oskrbi, 
izobraževanju ter dostopu do blaga in 
storitev ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost.

Or. pl

Predlog spremembe 220
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati trge 
dela, ki so vključujoči in odprti za vse, tako 
da uvedejo učinkovite ukrepe za boj proti 
vsem oblikam diskriminacije in spodbujajo 
enake možnosti skupin, ki so na trgu dela 
premalo zastopane, ob tem pa ustrezno 
upoštevajo regionalno in teritorialno 
razsežnost. Zagotoviti bi morale enako 
obravnavo pri zaposlovanju, socialni 
zaščiti, zdravstvu in dolgotrajni oskrbi, 
izobraževanju ter dostopu do blaga in 
storitev ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 

Države članice bi morale spodbujati trge 
dela, ki so vključujoči in odprti za vse, tako 
da uvedejo učinkovite ukrepe za boj proti 
vsem oblikam diskriminacije in spodbujajo 
enake možnosti skupin, ki so na trgu dela 
premalo zastopane, ob tem pa ustrezno 
upoštevajo regionalno in teritorialno 
razsežnost. Zagotoviti bi morale enako 
obravnavo pri zaposlovanju, socialni 
zaščiti, zdravstvu in dolgotrajni oskrbi, 
izobraževanju ter dostopu do blaga in 
storitev ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
pričakovane prihodnje zdravstvene težave, 
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starost ali spolno usmerjenost. starost ali spolno usmerjenost.

Or. sk

Predlog spremembe 221
José Manuel Fernandes

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati trge 
dela, ki so vključujoči in odprti za vse, 
tako da uvedejo učinkovite ukrepe za boj 
proti vsem oblikam diskriminacije in 
spodbujajo enake možnosti skupin, ki so na 
trgu dela premalo zastopane, ob tem pa 
ustrezno upoštevajo regionalno in 
teritorialno razsežnost. Zagotoviti bi 
morale enako obravnavo pri zaposlovanju, 
socialni zaščiti, zdravstvu in dolgotrajni 
oskrbi, izobraževanju ter dostopu do blaga 
in storitev ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost.

Države članice bi morale na trgu dela 
spodbujati konkurenčnost, odprtost in 
vključevalnost, tako da uvedejo učinkovite 
ukrepe za boj proti vsem oblikam 
diskriminacije in spodbujajo enake 
možnosti skupin, ki so na trgu dela 
premalo zastopane, ob tem pa ustrezno 
upoštevajo regionalno in teritorialno 
razsežnost. Zagotoviti bi morale enako 
obravnavo pri zaposlovanju, socialni 
zaščiti, zdravstvu in dolgotrajni oskrbi, 
izobraževanju ter dostopu do blaga in 
storitev ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost.

Or. pt

Predlog spremembe 222
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati trge 
dela, ki so vključujoči in odprti za vse, tako 
da uvedejo učinkovite ukrepe za boj proti 
vsem oblikam diskriminacije in spodbujajo 
enake možnosti skupin, ki so na trgu dela 
premalo zastopane, ob tem pa ustrezno 
upoštevajo regionalno in teritorialno 

Države članice bi morale spodbujati trge 
dela, ki so vključujoči in odprti za vse, ki 
imajo pravni status, tako da uvedejo 
učinkovite ukrepe za boj proti vsem 
oblikam diskriminacije in spodbujajo 
enake možnosti, ob tem pa ustrezno 
upoštevajo regionalno in teritorialno 
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razsežnost. Zagotoviti bi morale enako 
obravnavo pri zaposlovanju, socialni 
zaščiti, zdravstvu in dolgotrajni oskrbi, 
izobraževanju ter dostopu do blaga in 
storitev ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost.

razsežnost. Zagotoviti bi morale enako 
obravnavo pri zaposlovanju, socialni 
zaščiti, zdravstvu in dolgotrajni oskrbi, 
izobraževanju ter dostopu do blaga in 
storitev ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost.

Or. en

Predlog spremembe 223
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale posodobiti 
sisteme socialne zaščite, da zagotovijo 
ustrezno, učinkovito, dobro delujočo in 
vzdržno socialno zaščito v vseh obdobjih 
posameznikovega življenja ter tako krepijo 
socialno vključenost in družbeno mobilnost 
navzgor, spodbudijo udeležbo na trgu dela 
in odpravijo neenakosti, med drugim z 
načinom oblikovanja sistemov obdavčitve 
in socialnih prejemkov. Z dopolnjevanjem 
splošnih pristopov s selektivnimi se bo 
povečala učinkovitost sistemov socialne 
zaščite. S posodobitvijo bi sistemi socialne 
zaščite morali postati dostopnejši, 
kakovostnejši, ustreznejši in vzdržnejši.

Države članice bi morale izboljšati sisteme 
socialne zaščite, da zagotovijo ustrezno, 
učinkovito in dobro delujočo socialno 
zaščito v vseh obdobjih posameznikovega 
življenja ter tako krepijo socialno 
vključenost in družbeno mobilnost 
navzgor, spodbudijo udeležbo na trgu dela 
in odpravijo neenakosti, med drugim z 
izboljšanjem progresivne zasnove 
sistemov obdavčitve in socialnih 
prejemkov v korist najrevnejših in 
najranljivejših. Z dopolnjevanjem splošnih 
pristopov s selektivnimi se bo povečala 
učinkovitost sistemov socialne zaščite. Z 
izboljšanjem sistemov socialne zaščite bi 
morali ti postati dostopnejši, kakovostnejši 
in ustreznejši.

Or. it

Predlog spremembe 224
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon
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Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale posodobiti 
sisteme socialne zaščite, da zagotovijo 
ustrezno, učinkovito, dobro delujočo in 
vzdržno socialno zaščito v vseh obdobjih 
posameznikovega življenja ter tako krepijo 
socialno vključenost in družbeno 
mobilnost navzgor, spodbudijo udeležbo 
na trgu dela in odpravijo neenakosti, med 
drugim z načinom oblikovanja sistemov 
obdavčitve in socialnih prejemkov. Z 
dopolnjevanjem splošnih pristopov s 
selektivnimi se bo povečala učinkovitost 
sistemov socialne zaščite. S posodobitvijo 
bi sistemi socialne zaščite morali postati 
dostopnejši, kakovostnejši, ustreznejši in 
vzdržnejši.

Države članice bi morale poskrbeti za to, 
da se v sisteme socialne zaščite vlaga 
dovolj, da lahko zagotavljajo ustrezno, 
učinkovito, dobro delujočo in vzdržno 
socialno zaščito v vseh obdobjih 
posameznikovega življenja ter se ob tem 
borijo proti revščini, krepijo socialno 
vključenost in navzgor usmerjeno socialno 
konvergenco, spodbujajo udeležbo na trgu 
dela in odpravijo neenakosti, med drugim z 
zasnovo sistemov obdavčitve in socialnih 
prejemkov. Z dopolnjevanjem splošnih 
pristopov s selektivnimi se bo povečala 
učinkovitost sistemov socialne zaščite. Z 
izboljšanjem bi sistemi socialne zaščite 
morali postati dostopnejši, kakovostnejši, 
ustreznejši in vzdržnejši.

Or. en

Predlog spremembe 225
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale posodobiti 
sisteme socialne zaščite, da zagotovijo 
ustrezno, učinkovito, dobro delujočo in 
vzdržno socialno zaščito v vseh obdobjih 
posameznikovega življenja ter tako krepijo 
socialno vključenost in družbeno mobilnost 
navzgor, spodbudijo udeležbo na trgu dela 
in odpravijo neenakosti, med drugim z 
načinom oblikovanja sistemov obdavčitve 
in socialnih prejemkov. Z dopolnjevanjem 
splošnih pristopov s selektivnimi se bo 
povečala učinkovitost sistemov socialne 

Države članice bi morale posodobiti 
sisteme socialne zaščite, da zagotovijo 
ustrezno, učinkovito, dobro delujočo in 
vzdržno univerzalno socialno zaščito v 
vseh obdobjih posameznikovega življenja 
ter tako krepijo socialno vključenost in 
družbeno mobilnost navzgor, spodbudijo 
udeležbo na trgu dela in odpravijo 
neenakosti, med drugim z načinom 
oblikovanja sistemov obdavčitve in 
socialnih prejemkov. Z dopolnjevanjem 
splošnih pristopov s selektivnimi se bo 
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zaščite. S posodobitvijo bi sistemi socialne 
zaščite morali postati dostopnejši, 
kakovostnejši, ustreznejši in vzdržnejši.

povečala učinkovitost sistemov socialne 
zaščite. S posodobitvijo bi sistemi socialne 
zaščite morali postati dostopnejši, 
kakovostnejši, ustreznejši in vzdržnejši.

Or. fr

Predlog spremembe 226
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale posodobiti 
sisteme socialne zaščite, da zagotovijo 
ustrezno, učinkovito, dobro delujočo in 
vzdržno socialno zaščito v vseh obdobjih 
posameznikovega življenja ter tako krepijo 
socialno vključenost in družbeno mobilnost 
navzgor, spodbudijo udeležbo na trgu dela 
in odpravijo neenakosti, med drugim z 
načinom oblikovanja sistemov obdavčitve 
in socialnih prejemkov. Z dopolnjevanjem 
splošnih pristopov s selektivnimi se bo 
povečala učinkovitost sistemov socialne 
zaščite. S posodobitvijo bi sistemi socialne 
zaščite morali postati dostopnejši, 
kakovostnejši, ustreznejši in vzdržnejši.

Države članice bi morale posodobiti 
sisteme socialne zaščite, da zagotovijo 
ustrezno, učinkovito, dobro delujočo in 
vzdržno socialno zaščito v vseh obdobjih 
posameznikovega življenja ter tako krepijo 
socialno vključenost in družbeno mobilnost 
navzgor, podprejo udeležbo na trgu dela in 
odpravijo neenakosti, med drugim z 
zasnovo sistemov obdavčitve in socialnih 
prejemkov. Z dopolnjevanjem splošnih 
pristopov s selektivnimi se bo povečala 
učinkovitost sistemov socialne zaščite. S 
posodobitvijo bi sistemi socialne zaščite 
morali postati dostopnejši, kakovostnejši, 
ustreznejši in vzdržnejši.

Or. pl

Predlog spremembe 227
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale razviti in 
povezati tri razsežnosti aktivnega 
vključevanja – ustrezno dohodkovno 
podporo, vključujoče trge dela in dostop do 

Države članice bi morale razviti in 
povezati vse tri razsežnosti aktivnega 
vključevanja – ustrezno dohodkovno 
podporo, vključujoče trge dela in dostop do 



PE650.691v01-00 80/89 AM\1204616SL.docx

SL

kakovostnih podpornih storitev, 
prilagojenih individualnim potrebam. 
Sistemi socialne zaščite bi morali 
zagotavljati ustrezno socialno pomoč na 
podlagi minimalnega dohodka za vse osebe 
z nezadostnimi sredstvi ter krepiti socialno 
vključenost s spodbujanjem aktivne 
udeležbe na trgu dela in v družbi, med 
drugim s ciljno usmerjenimi socialnimi 
storitvami.

kakovostnih podpornih storitev, 
prilagojenih individualnim potrebam. 
Sistemi socialne zaščite bi morali 
zagotavljati dostojno socialno pomoč na 
podlagi minimalnega dohodka za vse osebe 
z nezadostnimi sredstvi ter krepiti socialno 
vključenost s spodbujanjem aktivne 
udeležbe na trgu dela in v družbi, med 
drugim s ciljno usmerjenimi socialnimi 
storitvami.

Or. sk

Predlog spremembe 228
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale razviti in 
povezati tri razsežnosti aktivnega 
vključevanja – ustrezno dohodkovno 
podporo, vključujoče trge dela in dostop do 
kakovostnih podpornih storitev, 
prilagojenih individualnim potrebam. 
Sistemi socialne zaščite bi morali 
zagotavljati ustrezno socialno pomoč na 
podlagi minimalnega dohodka za vse osebe 
z nezadostnimi sredstvi ter krepiti socialno 
vključenost s spodbujanjem aktivne 
udeležbe na trgu dela in v družbi, med 
drugim s ciljno usmerjenimi socialnimi 
storitvami.

Države članice bi morale razviti in 
povezati vse tri razsežnosti aktivnega 
vključevanja – ustrezno dohodkovno 
podporo, vključujoče trge dela in dostop do 
kakovostnih podpornih storitev, 
prilagojenih individualnim potrebam. 
Sistemi socialne zaščite bi morali 
zagotavljati ustrezno socialno pomoč na 
podlagi minimalnega dohodka za vse osebe 
z nezadostnimi sredstvi ter podpirati 
aktivno udeležbo ljudi na trgu dela in v 
družbi, med drugim s ciljno usmerjenimi 
socialnimi storitvami.

Or. pl

Predlog spremembe 229
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale razviti in 
povezati tri razsežnosti aktivnega 
vključevanja – ustrezno dohodkovno 
podporo, vključujoče trge dela in dostop do 
kakovostnih podpornih storitev, 
prilagojenih individualnim potrebam. 
Sistemi socialne zaščite bi morali 
zagotavljati ustrezno socialno pomoč na 
podlagi minimalnega dohodka za vse osebe 
z nezadostnimi sredstvi ter krepiti socialno 
vključenost s spodbujanjem aktivne 
udeležbe na trgu dela in v družbi, med 
drugim s ciljno usmerjenimi socialnimi 
storitvami.

(Ne zadeva slovenske različice.)    

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 230
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razpoložljivost cenovno ugodnih, 
dostopnih in kakovostnih storitev, kot so 
predšolska vzgoja in varstvo, zunajšolsko 
varstvo, izobraževanje, usposabljanje, 
stanovanja, zdravstvo in dolgotrajna 
oskrba, je temeljni pogoj za zagotavljanje 
enakih možnosti. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti boju proti revščini in 
socialni izključenosti, vključno z revščino 
zaposlenih in otrok. Države članice bi 
morale zagotoviti, da bi imel vsakdo 
dostop do osnovnih storitev, tudi otroci. 
Ljudem v stiski ali tistim v ranljivem 

Razpoložljivost cenovno ugodnih, 
dostopnih in kakovostnih storitev, kot so 
predšolska vzgoja in varstvo, zunajšolsko 
varstvo, izobraževanje, usposabljanje, 
stanovanja, zdravstvo in dolgotrajna 
oskrba, je temeljni pogoj za zagotavljanje 
enakih možnosti. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti boju proti revščini in 
socialni izključenosti, vključno z revščino 
zaposlenih in otrok. Države članice bi 
morale zagotoviti, da bi imel vsakdo 
dostop do osnovnih storitev, tudi otroci. 
Ljudem v stiski ali tistim v ranljivem 
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položaju bi države članice morale 
zagotoviti dostop do ustreznih socialnih 
stanovanj ali stanovanjske pomoči. Pri teh 
storitvah bi morale upoštevati posebne 
potrebe invalidov, vključno z dostopnostjo. 
Posebej bi se morale posvetiti problematiki 
brezdomstva.

položaju bi morale zagotoviti tudi dostop 
do ustreznih socialnih stanovanj ali 
stanovanjske pomoči. Poleg tega bi morale 
sprejeti ukrepe za zagotovitev pravičnega 
prehoda za izboljšanje energetske 
učinkovitosti obstoječih stanovanj in 
ustrezno reševanje problema energetske 
revščine v okviru zelenega dogovora. Pri 
teh storitvah bi morale upoštevati posebne 
potrebe invalidov, vključno z dostopnostjo. 
Posebej bi se morale posvetiti problematiki 
brezdomstva, pri čemer bi moralo biti 
vodilo načelo „najprej stanovanje“ 
(Housing First).

Or. fr

Predlog spremembe 231
Guido Reil

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razpoložljivost cenovno ugodnih, 
dostopnih in kakovostnih storitev, kot so 
predšolska vzgoja in varstvo, zunajšolsko 
varstvo, izobraževanje, usposabljanje, 
stanovanja, zdravstvo in dolgotrajna 
oskrba, je temeljni pogoj za zagotavljanje 
enakih možnosti. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti boju proti revščini in 
socialni izključenosti, vključno z revščino 
zaposlenih in otrok. Države članice bi 
morale zagotoviti, da bi imel vsakdo 
dostop do osnovnih storitev, tudi otroci. 
Ljudem v stiski ali tistim, ki so v ranljivem 
položaju, bi morale zagotoviti dostop do 
ustreznih socialnih stanovanj ali pomoči pri 
nastanitvi. Pri teh storitvah bi morale 
upoštevati posebne potrebe invalidov, 
vključno z dostopnostjo. Posebej bi se 
morale posvetiti problematiki 
brezdomstva.

Razpoložljivost cenovno ugodnih, 
dostopnih in kakovostnih storitev, kot so 
predšolska vzgoja in varstvo, zunajšolsko 
varstvo, izobraževanje, usposabljanje, 
stanovanja, zdravstvo in dolgotrajna 
oskrba, je temeljni pogoj za zagotavljanje 
enakih možnosti. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti boju proti revščini in 
socialni izključenosti, vključno z revščino 
zaposlenih in otrok. Države članice bi 
morale zagotoviti, da bi imel vsakdo 
dostop do osnovnih storitev, tudi otroci. 
Ljudem v stiski ali tistim, ki so v ranljivem 
položaju, bi morale zagotoviti dostop do 
ustreznih socialnih stanovanj ali pomoči pri 
nastanitvi. Pri teh storitvah bi morale 
upoštevati posebne potrebe invalidov, 
vključno z dostopnostjo. Gospodarske 
posledice krize zaradi COVID-19 so v 
posameznih državah članicah privedle do 
porasta brezdomstva. Poleg tega se je 
zaradi ukrepov in omejitev gibanja znatno 
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povečalo nasilje v družinah. Države 
članice bi se morale s tema trendoma 
spoprijeti s pomočjo ciljno usmerjenih 
ukrepov.

Or. de

Predlog spremembe 232
Evelyn Regner

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razpoložljivost cenovno ugodnih, 
dostopnih in kakovostnih storitev, kot so 
predšolska vzgoja in varstvo, zunajšolsko 
varstvo, izobraževanje, usposabljanje, 
stanovanja, zdravstvo in dolgotrajna 
oskrba, je temeljni pogoj za zagotavljanje 
enakih možnosti. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti boju proti revščini in 
socialni izključenosti, vključno z revščino 
zaposlenih in otrok. Države članice bi 
morale zagotoviti, da bi imel vsakdo 
dostop do osnovnih storitev, tudi otroci. 
Ljudem v stiski ali tistim v ranljivem 
položaju bi države članice morale 
zagotoviti dostop do ustreznih socialnih 
stanovanj ali stanovanjske pomoči. Pri teh 
storitvah bi morale upoštevati posebne 
potrebe invalidov, vključno z dostopnostjo. 
Posebej bi se morale posvetiti problematiki 
brezdomstva.

Razpoložljivost cenovno ugodnih, 
dostopnih in kakovostnih storitev, kot so 
predšolska vzgoja in varstvo, zunajšolsko 
varstvo, izobraževanje, usposabljanje, 
stanovanja, zdravstvo in dolgotrajna 
oskrba, je temeljni pogoj za zagotavljanje 
enakih možnosti. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti boju proti revščini in 
socialni izključenosti, pri čemer se je treba 
še zlasti osredotočiti na revščino 
zaposlenih, otroke, starejše, samohranilce, 
zlasti samohranilke, etnične manjšine, 
migrante, invalide in brezdomstvo. Države 
članice bi morale zagotoviti, da bi imel 
vsakdo dostop do osnovnih storitev, tudi 
otroci. Ljudem v stiski ali tistim v 
ranljivem položaju bi države članice 
morale zagotoviti dostop do ustreznih 
socialnih stanovanj ali stanovanjske 
pomoči. Pri teh storitvah bi morale 
upoštevati posebne potrebe invalidov, 
vključno z dostopnostjo. Posebej bi se 
morale posvetiti problematiki brezdomstva.

Or. en

Predlog spremembe 233
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman
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Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razpoložljivost cenovno ugodnih, 
dostopnih in kakovostnih storitev, kot so 
predšolska vzgoja in varstvo, zunajšolsko 
varstvo, izobraževanje, usposabljanje, 
stanovanja, zdravstvo in dolgotrajna 
oskrba, je temeljni pogoj za zagotavljanje 
enakih možnosti. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti boju proti revščini in 
socialni izključenosti, vključno z revščino 
zaposlenih in otrok. Države članice bi 
morale zagotoviti, da bi imel vsakdo 
dostop do osnovnih storitev, tudi otroci. 
Ljudem v stiski ali tistim v ranljivem 
položaju bi države članice morale 
zagotoviti dostop do ustreznih socialnih 
stanovanj ali stanovanjske pomoči. Pri teh 
storitvah bi morale upoštevati posebne 
potrebe invalidov, vključno z dostopnostjo. 
Posebej bi se morale posvetiti problematiki 
brezdomstva.

Temeljni pogoj za zagotavljanje enakih 
možnosti je razpoložljivost cenovno 
ugodnih, dostopnih in kakovostnih storitev, 
kot so vključujoča predšolska vzgoja in 
varstvo, zunajšolsko varstvo, 
izobraževanje, usposabljanje, stanovanja, 
zdravstvo in dolgotrajna oskrba. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti boju proti 
revščini in socialni izključenosti, ki med 
drugim prizadene invalide, revne 
zaposlene in revne otroke. Države članice 
bi morale zagotoviti, da bi imel vsakdo 
dostop do osnovnih storitev, tudi otroci. 
Ljudem v stiski ali tistim v ranljivem 
položaju bi države članice morale 
zagotoviti dostop do ustreznih socialnih 
stanovanj ali stanovanjske pomoči. Pri teh 
storitvah bi morale upoštevati posebne 
potrebe invalidov, vključno z dostopnostjo. 
Posebej bi se morale posvetiti problematiki 
brezdomstva.

Or. pl

Predlog spremembe 234
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razpoložljivost cenovno ugodnih, 
dostopnih in kakovostnih storitev, kot so 
predšolska vzgoja in varstvo, zunajšolsko 
varstvo, izobraževanje, usposabljanje, 
stanovanja, zdravstvo in dolgotrajna 
oskrba, je temeljni pogoj za zagotavljanje 
enakih možnosti. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti boju proti revščini in 
socialni izključenosti, vključno z revščino 
zaposlenih in otrok. Države članice bi 

Temeljni pogoj za zagotavljanje enakih 
možnosti je razpoložljivost cenovno 
ugodnih, dostopnih in kakovostnih storitev, 
kot so vključujoča predšolska vzgoja in 
varstvo, zunajšolsko varstvo, 
izobraževanje, usposabljanje, stanovanja, 
zdravstvo in dolgotrajna oskrba. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti boju proti 
revščini in socialni izključenosti, vključno 
z revščino zaposlenih in otrok. Države 
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morale zagotoviti, da bi imel vsakdo 
dostop do osnovnih storitev, tudi otroci. 
Ljudem v stiski ali tistim v ranljivem 
položaju bi države članice morale 
zagotoviti dostop do ustreznih socialnih 
stanovanj ali stanovanjske pomoči. Pri teh 
storitvah bi morale upoštevati posebne 
potrebe invalidov, vključno z dostopnostjo. 
Posebej bi se morale posvetiti problematiki 
brezdomstva.

članice bi morale zagotoviti, da bi imel 
vsakdo dostop do osnovnih storitev, tudi 
otroci. Ljudem v stiski ali tistim v 
ranljivem položaju bi države članice 
morale zagotoviti dostop do ustreznih 
socialnih stanovanj ali stanovanjske 
pomoči. Pri teh storitvah bi morale 
upoštevati posebne potrebe invalidov ter 
zagotoviti popolno dostopnost teh storitev, 
vključno z grajenim okoljem. Posebej bi se 
morale posvetiti problematiki brezdomstva.

Or. sk

Predlog spremembe 235
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razpoložljivost cenovno ugodnih, 
dostopnih in kakovostnih storitev, kot so 
predšolska vzgoja in varstvo, zunajšolsko 
varstvo, izobraževanje, usposabljanje, 
stanovanja, zdravstvo in dolgotrajna 
oskrba, je temeljni pogoj za zagotavljanje 
enakih možnosti. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti boju proti revščini in 
socialni izključenosti, vključno z revščino 
zaposlenih in otrok. Države članice bi 
morale zagotoviti, da bi imel vsakdo 
dostop do osnovnih storitev, tudi otroci. 
Ljudem v stiski ali tistim v ranljivem 
položaju bi države članice morale 
zagotoviti dostop do ustreznih socialnih 
stanovanj ali stanovanjske pomoči. Pri teh 
storitvah bi morale upoštevati posebne 
potrebe invalidov, vključno z dostopnostjo. 
Posebej bi se morale posvetiti problematiki 
brezdomstva.

Razpoložljivost cenovno ugodnih, 
dostopnih in kakovostnih storitev, kot so 
predšolska vzgoja in varstvo, zunajšolsko 
varstvo, izobraževanje, usposabljanje, 
stanovanja, zdravstvo in dolgotrajna 
oskrba, je temeljni pogoj za zagotavljanje 
enakih možnosti. Okrepiti bi bilo treba boj 
proti revščini, materialnemu pomanjkanju 
in socialni izključenosti, vključno z 
revščino zaposlenih in otrok. Države 
članice bi morale zagotoviti, da bi imel 
vsakdo dostop do osnovnih storitev, tudi 
otroci. Ljudem v stiski ali tistim v 
ranljivem položaju bi države članice 
morale zagotoviti dostop do ustreznih 
socialnih stanovanj ali stanovanjske 
pomoči. Pri teh storitvah bi morale 
upoštevati posebne potrebe invalidov, 
vključno z dostopnostjo. Posebej bi se 
morale posvetiti problematiki brezdomstva.

Or. fr
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Predlog spremembe 236
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti 
pravočasen dostop do cenovno dostopnega 
preventivnega in kurativnega kakovostnega 
zdravstvenega varstva in dolgotrajne 
oskrbe ter pri tem ohraniti dolgoročno 
vzdržnost.

Države članice bi morale zagotoviti 
pravočasen dostop do cenovno dostopnega 
preventivnega in kurativnega kakovostnega 
zdravstvenega varstva in dolgotrajne 
oskrbe ter pri tem ohraniti dolgoročno 
vzdržnost zdravstvenega sistema, ne da bi 
odgovornost za to prelagale na 
posameznike.

Or. sk

Predlog spremembe 237
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti 
pravočasen dostop do cenovno dostopnega 
preventivnega in kurativnega kakovostnega 
zdravstvenega varstva in dolgotrajne 
oskrbe ter pri tem ohraniti dolgoročno 
vzdržnost.

Države članice bi morale vsem zagotoviti 
pravočasen dostop do cenovno dostopnega 
preventivnega in kurativnega kakovostnega 
zdravstvenega varstva in dolgotrajne 
oskrbe.

Or. it

Predlog spremembe 238
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale zagotoviti 
pravočasen dostop do cenovno dostopnega 
preventivnega in kurativnega 
kakovostnega zdravstvenega varstva in 
dolgotrajne oskrbe ter pri tem ohraniti 
dolgoročno vzdržnost.

Države članice bi morale več vlagati v 
preventivno in kurativno 
visokokakovostno javno zdravstveno 
varstvo in dolgotrajno oskrbo in zagotoviti 
pravočasen dostop do njih ter pri tem 
ohraniti dolgoročno vzdržnost.

Or. en

Predlog spremembe 239
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice morajo skrbeti za zdravje 
starejših, jim omogočati hospitalizacijo in 
zdravljenje ter preprečevati kakršno koli 
diskriminacijo na podlagi starosti.

Or. es

Predlog spremembe 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede na vse daljšo življenjsko dobo in 
demografske spremembe bi morale države 
članice zagotoviti ustreznost in vzdržnost 
pokojninskih sistemov za delavce in 
samozaposlene, ženskam in moškim 
zagotoviti enake možnosti za pridobitev 
pokojninskih pravic, tudi v okviru dodatnih 
pokojninskih shem, ter jim tako zagotoviti 
dostojne prihodke. Pokojninske reforme bi 
bilo treba podpreti z ukrepi za podaljšanje 

Glede na vse daljšo življenjsko dobo in 
demografske spremembe bi morale države 
članice zagotoviti ustreznost pokojninskih 
sistemov za delavce in samozaposlene, 
ženskam in moškim zagotoviti enake 
možnosti za pridobitev pokojninskih 
pravic, tudi v okviru dodatnih pokojninskih 
shem, ter jim tako zagotoviti dostojne 
prihodke in jih v celoti zaščititi pred 
revščino. Pri pokojninskih reformah bi se 
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poklicnega življenja, na primer z dvigom 
dejanske upokojitvene starosti, in 
zagotoviti, da so skladne s strategijami za 
aktivno staranje. Države članice bi morale 
vzpostaviti konstruktiven dialog s 
socialnimi partnerji in drugimi zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi ter omogočiti 
ustrezno postopno uvajanje reform.

morali usmeriti v to, da bi z njimi 
zagotovili kar največjo enakost, poleg tega 
pa bi morale biti skladne s strategijami za 
aktivno staranje. S temi reformami bi 
morali delavcem omogočiti, da izberejo 
starost in dolžino delovne dobe ob 
upokojitvi ter z zaposlovanjem mladih 
omogočiti skrajšanje delovnega časa 
delavcev tik pred upokojitvijo in tako 
spodbujati prenos znanja med 
generacijami. Pri tem gre tako za 
podpiranje zaposlovanja mladih kot za 
spremljanje delavcev na poti do 
upokojitve, pri katerem se zagotovi prenos 
znanja in izkušenj med generacijami. 
Države članice bi morale vzpostaviti 
konstruktiven dialog s socialnimi partnerji 
in drugimi zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi ter omogočiti ustrezno postopno 
uvajanje reform.

Or. it

Predlog spremembe 241
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede na vse daljšo življenjsko dobo in 
demografske spremembe bi morale države 
članice zagotoviti ustreznost in vzdržnost 
pokojninskih sistemov za delavce in 
samozaposlene, ženskam in moškim 
zagotoviti enake možnosti za pridobivanje 
pokojninskih pravic, tudi v okviru dodatnih 
pokojninskih shem, ter jim tako zagotoviti 
ustrezne prihodke. Pokojninske reforme bi 
bilo treba podpreti z ukrepi za podaljšanje 
poklicnega življenja, na primer z dvigom 
dejanske upokojitvene starosti, in 
zagotoviti, da so skladne s strategijami 
aktivnega staranja. Države članice bi 
morale vzpostaviti konstruktiven dialog s 
socialnimi partnerji in drugimi zadevnimi 

Glede na vse daljšo življenjsko dobo in 
demografske spremembe bi morale države 
članice zagotoviti ustreznost in vzdržnost 
pokojninskih sistemov za delavce in 
samozaposlene, ženskam in moškim 
zagotoviti enake možnosti za pridobitev 
pokojninskih pravic, tudi v okviru dodatnih 
pokojninskih shem, ter jim tako zagotoviti 
dostojne prihodke. Pokojninske reforme bi 
bilo treba podpreti z ukrepi za podaljšanje 
poklicnega življenja, na primer z dvigom 
dejanske upokojitvene starosti, in 
zagotoviti, da bodo skladne s strategijami 
aktivnega staranja, obenem pa je treba 
spoštovati odločitev starejših državljanov, 
da bodo bodisi ostali še naprej ekonomsko 
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zainteresiranimi stranmi ter omogočiti 
ustrezno postopno uvajanje reform.

aktivni ali pa da ne bodo več sodelovali na 
trgu dela. Države članice bi morale 
vzpostaviti konstruktiven dialog s 
socialnimi partnerji in drugimi deležniki ter 
omogočiti ustrezno postopno uvajanje 
reform.

Or. sk

Predlog spremembe 242
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede na vse daljšo življenjsko dobo in 
demografske spremembe bi morale države 
članice zagotoviti ustreznost in vzdržnost 
pokojninskih sistemov za delavce in 
samozaposlene, ženskam in moškim 
zagotoviti enake možnosti za pridobivanje 
pokojninskih pravic, tudi v okviru 
dodatnih pokojninskih shem, ter jim tako 
zagotoviti ustrezne prihodke. Pokojninske 
reforme bi bilo treba podpreti z ukrepi za 
podaljšanje poklicnega življenja, na 
primer z dvigom dejanske upokojitvene 
starosti, in zagotoviti, da so skladne s 
strategijami aktivnega staranja. Države 
članice bi morale vzpostaviti konstruktiven 
dialog s socialnimi partnerji in drugimi 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi ter 
omogočiti ustrezno postopno uvajanje 
reform.

Glede na vse daljšo življenjsko dobo in 
demografske spremembe bi morale države 
članice zagotoviti ustreznost in vzdržnost 
pokojninskih sistemov za delavce in 
samozaposlene, ženskam in moškim 
zagotoviti enake možnosti za pridobivanje 
pokojninskih pravic v okviru javnih ali 
pokojninskih shem ter jim tako zagotoviti 
dostojne pokojnine nad pragom revščine. 
Pokojninske reforme bi bilo treba podpreti 
z ukrepi za zagotovitev zdravega 
poklicnega življenja in zapolnitev vrzeli 
med dejansko in zakonsko določeno 
upokojitveno starostjo, ki jih morajo 
spremljati strategije aktivnega staranja. 
Države članice bi morale vzpostaviti 
konstruktiven dialog s socialnimi partnerji 
in drugimi deležniki ter omogočiti ustrezno 
postopno uvajanje reform.

Or. en


