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Predlog spremembe 1
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Véronique 
Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-A. ker imajo demografske spremembe 
gospodarske, socialne in okoljske 
posledice, zlasti na podeželskih območjih, 
in ne vplivajo enako na vse države in 
regije; ker so med ljudmi, ki ta območja 
zapuščajo, zlasti mladi in ženske1a; ker so 
izolirana območja in območja, do katerih 
je dostop omejen, najbolj dovzetna za 
demografski upad, taka neravnovesja pa 
pomenijo velik izziv tako za območja, ki se 
soočajo z odseljevanjem, kot tudi za 
območja, kamor se ljudje priseljujejo; ker 
ta pojav povzroča zmanjševanje števila 
delovno sposobnega prebivalstva in 
staranje prebivalstva, zaradi njega pa 
lahko pride tudi do izginotja celih občin in 
vasi v regijah EU;
_________________
1a Demographic trends in EU regions 
(Demografski trendi v regijah EU), služba 
Evropskega parlamenta za raziskave, 
2019.

Or. en

Predlog spremembe 2
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker demografske spremembe 
povzročajo velike gospodarske in socialne 
pritiske na vlade držav članic ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju javnih 
storitev, zlasti socialnega varstva, socialnih 
storitev in infrastrukture; ker se bo ta 
pritisk še povečal zaradi upada aktivnega 
prebivalstva in višjega deleža vzdrževanih 
oseb; ker bodo imele kakovostne javne in 
zasebne storitve, zlasti varstvo otrok, 
dolgotrajna oskrba in dnevno varstvo, zelo 
pomembno vlogo in ker bo treba razširiti 
vlogo teleoskrbe in telemedicine;

A. ker demografski izzivi povzročajo 
velike gospodarske in socialne pritiske na 
vlade držav članic ter lokalne in regionalne 
oblasti pri zagotavljanju javnih storitev, 
zlasti socialnega varstva, socialnih storitev 
in infrastrukture; ker se bo brez ustreznega 
odziva politike ta pritisk morda še povečal 
zaradi splošnega upada aktivnega 
prebivalstva in višjega deleža vzdrževanih 
oseb, zaradi česar bi prišlo do začaranega 
kroga izzivov; ker bodo imeli primerna 
infrastruktura, kakovostne, dostopne in 
cenovno sprejemljive javne in zasebne 
storitve, zlasti varstvo otrok, dolgotrajna 
oskrba in dnevno varstvo, ter kakovostna 
delovna mesta, primerna stanovanja, 
promet in širokopasovne povezave zelo 
pomembno vlogo, ko se bodo ljudje 
odločali, ali naj ostanejo v posamezni 
regiji oziroma se vanjo preselijo; ker bo 
treba nadalje proučiti vlogo teleoskrbe, 
telemedicine, teledela in digitalnega 
izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 3
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Véronique 
Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker demografske spremembe 
povzročajo velike gospodarske in socialne 
pritiske na vlade držav članic ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju javnih 
storitev, zlasti socialnega varstva, socialnih 
storitev in infrastrukture; ker se bo ta 
pritisk še povečal zaradi upada aktivnega 
prebivalstva in višjega deleža vzdrževanih 
oseb; ker bodo imele kakovostne javne in 
zasebne storitve, zlasti varstvo otrok, 

A. ker demografske spremembe zaradi 
svoje intenzivnosti in hitrosti povzročajo 
velike gospodarske, socialne, kulturne, 
izobraževalne, fiskalne in okoljske pritiske 
na vlade držav članic ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju in 
vzdrževanju javnih storitev, izobraževanja, 
zdravstva, socialnega varstva, stanovanj, 
socialnih storitev in infrastrukture; ker se 
bo ta pritisk še povečal zaradi upada 
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dolgotrajna oskrba in dnevno varstvo, zelo 
pomembno vlogo in ker bo treba razširiti 
vlogo teleoskrbe in telemedicine;

aktivnega prebivalstva in višjega deleža 
vzdrževanih oseb; ker bodo imeli večja 
produktivnost, bolj vključujoč trg dela ter 
kakovostne javne in zasebne storitve, zlasti 
varstvo otrok, dolgotrajna oskrba in 
dnevno varstvo, zelo pomembno vlogo pri 
izboljšanju kakovosti življenja in 
zagotavljanju enakih zaposlitvenih 
možnosti za državljane EU na najbolj 
redko poseljenih območjih, zlasti za 
invalide;

Or. en

Predlog spremembe 4
Antonius Manders

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker demografske spremembe 
povzročajo velike gospodarske in socialne 
pritiske na vlade držav članic ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju javnih 
storitev, zlasti socialnega varstva, socialnih 
storitev in infrastrukture; ker se bo ta 
pritisk še povečal zaradi upada aktivnega 
prebivalstva in višjega deleža vzdrževanih 
oseb; ker bodo imele kakovostne javne in 
zasebne storitve, zlasti varstvo otrok, 
dolgotrajna oskrba in dnevno varstvo, zelo 
pomembno vlogo in ker bo treba razširiti 
vlogo teleoskrbe in telemedicine;

A. ker je daljša pričakovana 
življenjska doba pomemben dosežek 
socialnih in zlasti zdravstvenih sistemov v 
EU, vendar hkrati povzroča velike 
gospodarske in socialne pritiske na družbe 
in vlade držav članic ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju 
vključujočih javnih in zasebnih storitev, 
zlasti socialnega varstva, socialnih storitev 
in starosti prijazne infrastrukture; ker se bo 
ta pritisk še povečal zaradi upada aktivnega 
prebivalstva in višjega deleža vzdrževanih 
oseb; ker bodo imele cenovno sprejemljive 
kakovostne storitve, zlasti oskrba starejših, 
varstvo otrok, dolgotrajna oskrba in 
dnevno varstvo, zelo pomembno vlogo in 
ker bo treba razširiti vlogo teleoskrbe in 
telemedicine; ker je staranje tudi 
priložnost za vzpostavitev srebrnega 
gospodarstva;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker demografske spremembe 
povzročajo velike gospodarske in socialne 
pritiske na vlade držav članic ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju javnih 
storitev, zlasti socialnega varstva, socialnih 
storitev in infrastrukture; ker se bo ta 
pritisk še povečal zaradi upada aktivnega 
prebivalstva in višjega deleža vzdrževanih 
oseb; ker bodo imele kakovostne javne in 
zasebne storitve, zlasti varstvo otrok, 
dolgotrajna oskrba in dnevno varstvo, zelo 
pomembno vlogo in ker bo treba razširiti 
vlogo teleoskrbe in telemedicine;

A. ker demografske spremembe 
povzročajo velike gospodarske in socialne 
pritiske na vlade držav članic ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju javnih 
storitev, zlasti socialnega varstva, socialnih 
storitev, infrastrukture in državnega 
proračuna; ker se bo ta pritisk še povečal 
zaradi upada aktivnega prebivalstva in 
višjega deleža vzdrževanih oseb, pa tudi 
pričakovanega povečanja števila 
invalidov; ker bodo imele kakovostne ter 
geografsko in finančno dostopne javne in 
zasebne storitve, zlasti varstvo otrok, 
dolgotrajna oskrba in dnevno varstvo 
starejših in invalidov, zelo pomembno 
vlogo in ker bo treba razširiti vlogo 
teleoskrbe in telemedicine s posebnim 
poudarkom na človekovem dostojanstvu;

Or. en

Predlog spremembe 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker demografske spremembe 
povzročajo velike gospodarske in socialne 
pritiske na vlade držav članic ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju javnih 
storitev, zlasti socialnega varstva, socialnih 
storitev in infrastrukture; ker se bo ta 
pritisk še povečal zaradi upada aktivnega 
prebivalstva in višjega deleža vzdrževanih 
oseb; ker bodo imele kakovostne javne in 
zasebne storitve, zlasti varstvo otrok, 

A. ker demografske spremembe 
povzročajo velike gospodarske in socialne 
pritiske na vlade držav članic ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju javnih 
storitev, zlasti socialnega varstva, socialnih 
storitev in infrastrukture; ker se bo ta 
pritisk še povečal zaradi upada aktivnega 
prebivalstva in višjega deleža vzdrževanih 
oseb; ker bodo imele kakovostne javne in 
zasebne storitve, zlasti varstvo otrok, 
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dolgotrajna oskrba in dnevno varstvo, zelo 
pomembno vlogo in ker bo treba razširiti 
vlogo teleoskrbe in telemedicine;

dolgotrajna oskrba in dnevno varstvo, zelo 
pomembno vlogo in ker bo treba razširiti 
vlogo teleoskrbe in telemedicine; ker je 
nujno zagotoviti splošno dostopnost 
izdelkov in storitev za osebe s posebnimi 
potrebami v skladu s konceptom 
univerzalnega oblikovanja;

Or. pl

Predlog spremembe 7
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker demografske spremembe 
povzročajo velike gospodarske in socialne 
pritiske na vlade držav članic ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju javnih 
storitev, zlasti socialnega varstva, socialnih 
storitev in infrastrukture; ker se bo ta 
pritisk še povečal zaradi upada aktivnega 
prebivalstva in višjega deleža vzdrževanih 
oseb; ker bodo imele kakovostne javne in 
zasebne storitve, zlasti varstvo otrok, 
dolgotrajna oskrba in dnevno varstvo, zelo 
pomembno vlogo in ker bo treba razširiti 
vlogo teleoskrbe in telemedicine;

A. ker demografske spremembe 
povzročajo velike gospodarske in socialne 
pritiske na vlade držav članic ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju javnih 
storitev, zlasti socialnega varstva, socialnih 
storitev in infrastrukture, pa tudi na okolje; 
ker se bo ta pritisk še povečal zaradi upada 
aktivnega prebivalstva in višjega deleža 
vzdrževanih oseb; ker bodo imele 
kakovostne javne in zasebne storitve, zlasti 
varstvo otrok, dolgotrajna oskrba in 
dnevno varstvo, zelo pomembno vlogo in 
ker bo treba vlogo teleoskrbe in 
telemedicine primerno oceniti, preden se 
razširi, da bi zagotovili kakovost 
zdravljenja, varnost pacientov, dostopnost 
za vse skupine in varstvo podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 8
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker demografske spremembe 
povzročajo velike gospodarske in socialne 
pritiske na vlade držav članic ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju javnih 
storitev, zlasti socialnega varstva, socialnih 
storitev in infrastrukture; ker se bo ta 
pritisk še povečal zaradi upada aktivnega 
prebivalstva in višjega deleža vzdrževanih 
oseb; ker bodo imele kakovostne javne in 
zasebne storitve, zlasti varstvo otrok, 
dolgotrajna oskrba in dnevno varstvo, zelo 
pomembno vlogo in ker bo treba razširiti 
vlogo teleoskrbe in telemedicine;

A. ker demografske spremembe 
povzročajo velike gospodarske in socialne 
pritiske na vlade držav članic ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju javnih 
storitev, zlasti zdravstva, socialnega 
varstva, socialnih storitev in infrastrukture; 
ker se bo ta pritisk še povečal zaradi upada 
aktivnega prebivalstva, višjega deleža 
vzdrževanih oseb in vse večje razširjenosti 
kroničnih bolezni; ker bodo imele 
dostopne, cenovno sprejemljive, odporne 
in kakovostne javne in zasebne storitve, 
zlasti varstvo otrok, dolgotrajna oskrba in 
dnevno varstvo, zelo pomembno vlogo in 
ker bo treba razširiti vlogo teleoskrbe in 
telemedicine;

Or. en

Predlog spremembe 9
Dominique Bilde, France Jamet

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker demografske spremembe 
povzročajo velike gospodarske in socialne 
pritiske na vlade držav članic ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju javnih 
storitev, zlasti socialnega varstva, socialnih 
storitev in infrastrukture; ker se bo ta 
pritisk še povečal zaradi upada aktivnega 
prebivalstva in višjega deleža vzdrževanih 
oseb; ker bodo imele kakovostne javne in 
zasebne storitve, zlasti varstvo otrok, 
dolgotrajna oskrba in dnevno varstvo, zelo 
pomembno vlogo in ker bo treba razširiti 
vlogo teleoskrbe in telemedicine;

A. ker demografske spremembe, 
vključno s spremembami, povezanimi s 
priseljevanjem, povzročajo velike 
gospodarske in socialne pritiske na vlade 
držav članic ter lokalne in regionalne 
oblasti pri zagotavljanju javnih storitev, 
zlasti socialnega varstva, socialnih storitev 
in infrastrukture; ker se bo ta pritisk še 
povečal zaradi upada aktivnega 
prebivalstva in višjega deleža vzdrževanih 
oseb; ker bodo imele kakovostne javne in 
zasebne storitve, zlasti varstvo otrok, 
dolgotrajna oskrba in dnevno varstvo, zelo 
pomembno vlogo in ker bo treba razširiti 
vlogo teleoskrbe in telemedicine;

Or. fr
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Predlog spremembe 10
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker demografske spremembe 
povzročajo velike gospodarske in socialne 
pritiske na vlade držav članic ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju javnih 
storitev, zlasti socialnega varstva, socialnih 
storitev in infrastrukture; ker se bo ta 
pritisk še povečal zaradi upada aktivnega 
prebivalstva in višjega deleža vzdrževanih 
oseb; ker bodo imele kakovostne javne in 
zasebne storitve, zlasti varstvo otrok, 
dolgotrajna oskrba in dnevno varstvo, zelo 
pomembno vlogo in ker bo treba razširiti 
vlogo teleoskrbe in telemedicine;

A. ker demografske spremembe 
povzročajo velike gospodarske, socialne in 
teritorialne pritiske na vlade držav članic 
ter lokalne in regionalne oblasti pri 
zagotavljanju javnih storitev, zlasti 
socialnega varstva, oskrbe starejših ter 
socialnih storitev in infrastrukture; ker se 
bo ta pritisk še povečal zaradi upada 
aktivnega prebivalstva in višjega deleža 
vzdrževanih oseb; ker bodo imele 
kakovostne javne in zasebne storitve, zlasti 
varstvo otrok, dolgotrajna oskrba in 
dnevno varstvo, zelo pomembno vlogo in 
ker bo treba razširiti vlogo teleoskrbe in 
telemedicine;

Or. en

Predlog spremembe 11
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker demografske spremembe 
povzročajo velike gospodarske in socialne 
pritiske na vlade držav članic ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju javnih 
storitev, zlasti socialnega varstva, socialnih 
storitev in infrastrukture; ker se bo ta 
pritisk še povečal zaradi upada aktivnega 
prebivalstva in višjega deleža vzdrževanih 
oseb; ker bodo imele kakovostne javne in 
zasebne storitve, zlasti varstvo otrok, 

A. ker demografske spremembe 
povzročajo velike gospodarske in socialne 
pritiske na države članice ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju javnih 
storitev, zlasti pokojnin, socialnega 
varstva, socialnih storitev in infrastrukture; 
ker se bo ta pritisk še povečal zaradi upada 
aktivnega prebivalstva, pomanjkanja 
dolgoročnih socialnih politik in višjega 
deleža vzdrževanih oseb; ker bodo imele 
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dolgotrajna oskrba in dnevno varstvo, zelo 
pomembno vlogo in ker bo treba razširiti 
vlogo teleoskrbe in telemedicine;

kakovostne javne storitve, zlasti zdravstvo, 
varstvo otrok, dolgotrajna oskrba in 
dnevno varstvo, zelo pomembno vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 12
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Véronique 
Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker so ambiciozne naložbe in 
delovna mesta pomembnejši v regijah, iz 
katerih se ljudje odseljujejo, da bi se 
okrepila njihova gospodarsko okrevanje 
in dolgoročna konkurenčnost na enotnem 
trgu, zaradi česar bi se negativni 
demografski trendi obrnili; ker je treba z 
instrumenti kohezijske politike 
obravnavati več dejavnikov, ki vplivajo na 
odločitev o nadaljnjem življenju na 
posameznem območju in so povezani z 
njegovo neprivlačnostjo, kot so slaba 
infrastruktura, omejen dostop do javnih 
storitev, slabe stopnje povezljivosti ter 
pomanjkanje izobraževalnih in 
zaposlitvenih možnosti;

Or. en

Predlog spremembe 13
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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Aa. ker je naravni prirast prebivalstva 
v Uniji od leta 2012 negativen1a; ker se je 
povprečna starost v EU-28 z 38,3 leta v 
letu 2001 povišala na 43,1 leta v 
letu 2018; ker se število delovno 
sposobnega prebivalstva zmanjšuje od 
leta 2010 in napovedi kažejo, da se bo 
upadanje nadaljevalo1b; ker se bo število 
delovno sposobnega prebivalstva v 
naslednjih 50 letih verjetno zmanjšalo za 
18 %1c;
_________________
1a Eurostat, Population and population 
change statistics (Statistični podatki o 
prebivalstvu in spremembah prebivalstva), 
julij 2020. 
1b Služba Evropskega parlamenta za 
raziskave, Demographic outlook of the 
European Union (Demografske napovedi 
za Evropsko unijo), marec 2020, str. 3.
1c Evropska komisija, Poročilo o vplivu 
demografskih sprememb, junij 2020, 
str. 15.

Or. en

Predlog spremembe 14
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker na demografske trende EU 
vpliva prost pretok ljudi; ker se zaradi 
neenakosti v EU lahko zgodi, da so 
delavci zaposlitvene možnosti prisiljeni 
iskati v drugi državi članici; ker zaradi 
odseljevanja v mesta in/ali druge regije ali 
države članice na nekaterih območjih 
prihaja do vse večje depopulacije;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je življenje Evropejcev daljše in 
bolj zdravo, ker se je v zadnjih petih 
desetletjih pričakovana življenjska doba 
ob rojstvu za moške in ženske podaljšala 
za približno deset let; ker naj bi leta 2070 
dosegla 86,1 leta za moške in 90,3 leta za 
ženske1a;
_________________
1a Evropska komisija, Poročilo o vplivu 
demografskih sprememb. 

Or. en

Predlog spremembe 16
Anne Sander

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker so podeželska območja še 
posebej občutljiva na te demografske 
spremembe;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
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Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker je skupni delež vzdrževanih 
oseb v EU-28 leta 2018 znašal 54,6 %, 
koeficient starostne odvisnosti starejših pa 
30,5 %; ker naj bi koeficient starostne 
odvisnosti starejših do leta 2030 dosegel 
62 %2a; ker naj bi po ocenah v EU 
trenutno živelo 100 milijonov invalidov; 
ker se je leta 2018 z dolgotrajnimi 
omejitvami zaradi zdravstvenih težav 
spoprijemala približno četrtina 
prebivalstva Unije; ker je imela leta 2014 
skoraj polovica starejšega prebivalstva 
težave z najmanj eno dejavnostjo v osebni 
negi ali gospodinjstvu2b;
_________________
2a Služba Evropskega parlamenta za 
raziskave, Demographic outlook of the 
European Union (Demografske napovedi 
za Evropsko unijo), marec 2020, str. 5–6.
2b Eurostat, Functional and activity 
limitations statistics (Statistični podatki o 
funkcionalnih omejitvah in omejitvah 
dejavnosti), november 2019.

Or. en

Predlog spremembe 18
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker se je pokazalo, da z 
dolgotrajnim osredotočanjem na 
konkurenčnost in tržne pristope ni 
mogoče odpraviti razlik med državami 
članicami in regijami, zaradi katerih 
prihaja do izgubljanja številnih delovnih 
mest in krepitve deindustrializacije celih 
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regij; ker je mogoče le z močnimi javnimi 
naložbami zagotoviti resnično 
enakopraven, trajnosten in pravičen 
razvoj, tudi visokokakovostna delovna 
mesta, ter ambiciozne socialne in okoljske 
cilje;

Or. en

Predlog spremembe 19
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker bo glede na demografske 
trende revščina starejših verjetno vse 
večja težava; ker je bilo leta 2018 v EU-27 
tveganju revščine izpostavljenih 15,5 % 
ljudi, starih 65 let ali več1b; ker je 
verjetnost revščine v starosti večja za 
ženske;
_________________
1b Evropska komisija, Poročilo o vplivu 
demografskih sprememb. 

Or. en

Predlog spremembe 20
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Véronique 
Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker se z negativnimi 
demografskimi trendi povečuje potreba po 
okrepljeni solidarnosti med generacijami; 
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ker bo treba razširiti vlogo teleoskrbe in 
telemedicine, da bi zagotovili dostop do 
zdravstva v vseh regijah EU;

Or. en

Predlog spremembe 21
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker je pričakovana življenjska 
doba ob rojstvu za ženske približno 
5,5 leta daljša kot za moške3a; ker so 
ženske nesorazmerno obremenjene s 
formalno in neformalno oskrbo otrok, 
starejših in invalidov; ker zaradi 
družinskih obveznosti in obveznosti 
oskrbe plačanega dela ne opravlja tretjina 
žensk v starostni skupini od 20 do 64 let, 
medtem ko je takih moških samo 5 %3b; 
ker dejstvo, da so med neformalnimi 
oskrbovalci večinoma ženske, negativno 
vpliva na udeležbo žensk na trgu dela, 
obenem pa so ženske zato izpostavljene 
gospodarski odvisnosti, revščini in 
socialni izključenosti; ker ženske na 
podeželskih območjih poleg obsežnih 
družinskih obveznosti in obveznosti 
oskrbe podpirajo še družinska podjetja v 
kmetijskem sektorju in opravljajo dodatno 
delo, ki je pogosto neopaženo3c;
_________________
3a Evropska komisija, Poročilo o vplivu 
demografskih sprememb, junij 2020, 
str. 7.
3b Evropski inštitut za enakost spolov, 
Gender Equality Index 2019. Work-life 
balance (Indeks enakosti spolov za leto 
2019. Usklajevanje poklicnega in 
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zasebnega življenja), 2020, str. 79. 
3c Služba Evropskega parlamenta za 
raziskave, Demographic outlook of the 
European Union (Demografske napovedi 
za Evropsko unijo), marec 2020, str. 15.

Or. en

Predlog spremembe 22
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Véronique 
Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker so podeželska območja in 
agroživilski sektor pomemben del socialne 
strukture in vzpostavitve trajnostnega 
gospodarstva EU; ker kmetijskim 
delavcem na podeželskih območjih, zlasti 
tistim z neugodnimi demografskimi 
razmerami, grozi bistveno višje tveganje 
revščine in socialne izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 23
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker se neenakosti znotraj EU 
povečujejo zaradi varčevalnih politik, 
industrijske polarizacije in centralizacije 
bogastva; ker bi morala Evropska unija 
sprejeti pristne socialne in industrijske 
politike ter ambiciozne dolgoročne 
ukrepe, da bi vse evropske regije dosegle 
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enako stopnjo razvoja in da bi se 
zagotovila navzgor usmerjena socialna 
konvergenca;

Or. en

Predlog spremembe 24
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker lahko demografske spremembe 
ponujajo tudi priložnosti in nove razvojne 
možnosti, med drugim zaradi 
povpraševanja po kakovostni hrani, 
podeželskem turizmu in ekoturizmu ali 
prek srebrnega gospodarstva in socialnih 
inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 25
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ad. ker se je v zadnjem desetletju 
povečal delež gospodinjstev z enim 
odraslim članom; ker je to povečanje 
zlasti občutno pri gospodinjstvih z enim 
odraslim članom brez otrok4a; ker je bil 
leta 2019 delež žensk, ki živijo v 
gospodinjstvu z enim članom, kar 40-
odstoten in več kot dvakrat večji od deleža 
moških, ki živijo sami4b;
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_________________
4a Evropska komisija, The impact of 
demographic change: Commission Staff 
Working Document (Poročilo o vplivu 
demografskih sprememb: delovni 
dokument služb Komisije), junij 2020, 
str. 21. 
4b Evropska komisija, Poročilo o vplivu 
demografskih sprememb, junij 2020, 
str. 11.

Or. en

Predlog spremembe 26
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ad. ker bi morala Unija za trajnostno 
obravnavo demografskih izzivov zaščititi 
in razširiti vlogo javnih pobud in naložb, 
zlasti v strateških sektorjih, ki se štejejo za 
preveč pomembne, da bi jih prepustili 
tržnim silam;

Or. en

Predlog spremembe 27
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ae. ker se za zbirnimi podatki o 
demografskih spremembah skrivajo 
znatne razlike v državah članicah in med 
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njimi; ker se zaradi demografskega upada 
v nekaterih regijah povečujejo obstoječe 
neenakosti in poslabšuje kakovost 
življenja; ker demografski upad bolj 
vpliva na regije, ki že zdaj zaostajajo v 
razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 28
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Af. ker sta za obravnavo demografskih 
izzivov potrebna usklajeno ukrepanje in 
celovit sklop politik, vključno s ciljno 
usmerjenimi ukrepi na področjih 
zaposlovanja, socialne zaščite, varnosti in 
zdravja pri delu, izobraževanja ter znanj 
in spretnosti, za njihovo pripravo in 
učinke pa je potreben čas; ker nekateri 
negativni učinki demografskih sprememb 
v najbolj prizadetih regijah zahtevajo 
takojšen odziv s podporo instrumentov 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 29
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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Ag. ker je bilo v pandemiji covida-19 
izpostavljeno pomanjkanje odzivov 
politike na učinek demografskih 
sprememb v EU, kot so pomanjkanje 
primernih stanovanj, kakovostnih ustanov 
za oskrbo ter ustreznih storitev za oskrbo 
in podporo; ker je solidarnost med 
generacijami ključna za uspešno 
okrevanje po krizi in oblikovanje 
pravičnejših, vključujočih in odpornejših 
družb, v katerih so človekove pravice vseh 
generacij enako zaščitene, v postopku 
zelenega in digitalnega prehoda nihče ni 
zapostavljen, osnovne storitve pa so javne 
in dostopne vsem;

Or. en

Predlog spremembe 30
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ah. ker demografskih sprememb ne bi 
smeli dojemati samo kot grožnjo, ampak 
tudi kot posledico hvalevrednega 
podaljšanja življenjske dobe in strukturno 
spremembo, ki mora biti socialno 
trajnostna ter mora priznavati, ceniti in 
izkoriščati potencial ljudi vseh starosti, 
zahteva pa sodelovanje tako oblikovalcev 
politike na vseh ustreznih ravneh kot tudi 
civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 31
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava A i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ai. ker bodo prosto gibanje delavcev 
ter notranje in zunanje migracije še 
naprej vplivali na število prebivalcev na 
ravni Unije ter na nacionalni in 
regionalni ravni; ker so razlog za 
migracije in beg možganov pogosto 
socialne in gospodarske razlike med 
državami, tako znotraj Unije kot tudi med 
EU in tretjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 32
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A j (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aj. ker so instrumenti kohezijske 
politike glavni vir javnih naložb v EU, saj 
obsegajo 8,5 % javnih kapitalskih naložb 
v EU, pri čemer se ta delež za EU-13 
poveča na 41 %, za številne države pa na 
več kot 50 %5a;
_________________
5a Evropska komisija, European 
Structural and Investment Funds Data 
(Podatki o evropskih strukturnih in 
investicijskih skladih), oktober 2018.

Or. en

Predlog spremembe 33
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
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Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A k (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ak. ker je diskriminacija na podlagi 
spola, verskega prepričanja, starosti, 
invalidnosti ali spolne usmerjenosti 
prepovedana in pomeni kršitev temeljnih 
vrednot Unije;

Or. en

Predlog spremembe 34
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A l (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Al. ker ukrepi in politike za obravnavo 
demografskih sprememb na noben način 
ne smejo ogrožati reproduktivnih pravic 
posameznika;

Or. en

Predlog spremembe 35
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A m (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Am. ker so naložbe v politike, ki 
temeljijo na pravicah in dokazih ter so 
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osredotočene na ljudi, med drugim na 
področjih spolnega in reproduktivnega 
zdravja, enakosti spolov, zdravstva ter 
oskrbovalnih storitev in infrastrukture, 
pomemben del reševanja demografskih 
izzivov;

Or. en

Predlog spremembe 36
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker mora EU demografska 
vprašanja vključiti v vse svoje politike, 
tudi s tem, da jih vključi v svoje 
proračunske vrstice;

B. ker mora Unija opredeliti 
demografske izzive na vseh področjih 
politike in pripraviti strategije za njihovo 
reševanje (vključevanje demografskih 
vprašanj), tudi v procesu evropskega 
semestra; ker je Evropski parlament v 
svoji resoluciji o demografskih 
spremembah in njihovih posledicah za 
prihodnjo kohezijsko politiko EU iz 
leta 2011 ter resoluciji o uporabi 
instrumentov kohezijske politike po 
regijah kot odgovor na demografske 
spremembe iz leta 2017 pozval, naj se za 
reševanje izzivov, ki nastajajo zaradi 
demografskih sprememb, uporabijo vsi 
razpoložljivi instrumenti EU, vključno s 
sredstvi kohezijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 37
Antonius Manders

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker mora EU demografska 
vprašanja vključiti v vse svoje politike, tudi 
s tem, da jih vključi v svoje proračunske 
vrstice;

B. ker mora EU demografska 
vprašanja vključiti v vse svoje politike, tudi 
s tem, da jih vključi v svoje proračunske 
vrstice; ker ima EU poglavitno vlogo pri 
podpiranju izmenjave dobre prakse na 
vseh ravneh upravljanja ter pripravi 
smernic in priporočil za vzpostavitev 
starosti prijaznih okolij;

Or. en

Predlog spremembe 38
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker mora EU demografska 
vprašanja vključiti v vse svoje politike, tudi 
s tem, da jih vključi v svoje proračunske 
vrstice;

B. ker mora EU demografska 
vprašanja vključiti v vse svoje politike, tudi 
s tem, da jih vključi v svoje proračunske 
vrstice; ker je treba pri tem v skladu s 
členom 174 PDEU posebno pozornost 
nameniti regijam, ki so hudo in stalno 
prizadete zaradi neugodnih demografskih 
razmer;

Or. en

Predlog spremembe 39
Dominique Bilde, France Jamet

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker mora EU demografska 
vprašanja vključiti v vse svoje politike, tudi 
s tem, da jih vključi v svoje proračunske 
vrstice;

B. ker mora EU demografska 
vprašanja prednostno vključiti v vse svoje 
politike, tudi s tem, da jih vključi v svoje 
proračunske vrstice, in ker mora biti 
priseljevanje kot rešitev teh izzivov 
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predmet resnične demokratične razprave;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Véronique 
Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker mora EU demografska 
vprašanja vključiti v vse svoje politike, tudi 
s tem, da jih vključi v svoje proračunske 
vrstice;

B. ker mora EU demografska 
vprašanja vključiti v vse svoje politike, tudi 
s tem, da jih vključi v ustrezne 
proračunske vrstice, ter zbirati in 
spremljati obsežne, zanesljive statistične 
podatke na ravni EU, da bi razvila 
učinkovite politične rešitve;

Or. en

Predlog spremembe 41
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker mora EU demografska 
vprašanja vključiti v vse svoje politike, tudi 
s tem, da jih vključi v svoje proračunske 
vrstice;

B. ker demografske razmere resno 
vplivajo na socialno, ekonomsko in 
teritorialno kohezijo EU; ker mora EU 
demografska vprašanja vključiti v vse 
svoje politike, tudi s tem, da jih vključi v 
svoje proračunske vrstice;

Or. en

Predlog spremembe 42
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 



PE657.233v01-00 26/71 AM\1212531SL.docx

SL

Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker mora EU demografska 
vprašanja vključiti v vse svoje politike, tudi 
s tem, da jih vključi v svoje proračunske 
vrstice;

B. ker mora EU demografska 
vprašanja vključiti v vse svoje politike, 
zlasti politike industrijskega in 
trajnostnega razvoja, tudi s tem, da jih 
vključi v svoje dolgoročne prednostne 
naloge in proračunske vrstice;

Or. en

Predlog spremembe 43
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker demografskih izzivov ni 
mogoče obravnavati brez industrijske 
strategije Unije, ki zagotavlja javne 
naložbe, kakovostna delovna mesta, javne 
raziskave in inovacije in javno 
izobraževanje za spodbujanje enakega 
razvoja in trajnostnosti;

Or. en

Predlog spremembe 44
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker morajo vse politike za 
obravnavo demografskih priložnosti in 
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izzivov temeljiti na dokazih in pravicah, 
biti osredotočene na ljudi in predvsem 
spoštovati reproduktivne pravice 
posameznika;

Or. en

Predlog spremembe 45
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je treba vlagati v raziskave, 
zbiranje podatkov in izmenjavo dobre 
prakse, da bi našli inovativne in 
prihodnosti prilagojene rešitve za 
demografske izzive;

Or. en

Predlog spremembe 46
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker se pri opredeljevanju in 
izvajanju vseh politik in dejavnosti Unije 
zagotavlja visoka raven varovanja zdravja 
ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 47
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja



PE657.233v01-00 28/71 AM\1212531SL.docx

SL

Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker pomembnost družin z otroki za 
trajnostnost celotnega socialnega sistema 
ni ustrezno priznana; ker lahko podpora 
za družine, med drugim razpoložljiva 
infrastruktura otroškega varstva, pomoč 
za enostarševske družine in družine z 
otroki invalidi ter primeren finančni 
dodatek za otroško varstvo med 
materinskim in starševskim dopustom, 
prispeva k boju proti negativnim 
demografskim trendom; ker je pravičen in 
ustrezen prenos vrednosti prispevka 
vzgajanja otrok med materinskim in 
starševskim dopustom v pokojninski 
sistem eden od učinkovitih načinov, da se 
prizna vloga varstva otrok za trajnostnost 
socialnega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 48
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je boj proti brezposelnosti med 
mladimi in starejšimi delavci še vedno 
eden od največjih izzivov za regije EU;

C. ker je boj proti brezposelnosti med 
mladimi in starejšimi delavci še vedno 
eden od glavnih izzivov za številne regije 
Unije, zlasti kar zadeva dolgoročno 
brezposelnost in revščino zaposlenih; ker 
so morali mladi prevzeti že nesorazmeren 
delež bremena gospodarske in finančne 
krize leta 2008; ker Unija potrebuje 
trajnostne rešitve in medgeneracijsko 
solidarnost, da bi premagala krizo zaradi 
covida-19 in prihodnje krize;

Or. en
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Predlog spremembe 49
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Véronique 
Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je boj proti brezposelnosti med 
mladimi in starejšimi delavci še vedno 
eden od največjih izzivov za regije EU;

C. ker je boj proti brezposelnosti med 
mladimi in starejšimi delavci še vedno 
eden od največjih izzivov za regije EU; ker 
bi bilo treba strukturne in investicijske 
sklade uporabljati bolj proaktivno, da bi 
izboljšali zaposljivost in stabilnost mladih 
in starejših na trgu dela, pri čemer je 
potreben poseben poudarek na najbolj 
redko poseljenih in oddaljenih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 50
Antonius Manders

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je boj proti brezposelnosti med 
mladimi in starejšimi delavci še vedno 
eden od največjih izzivov za regije EU;

C. ker je boj proti brezposelnosti med 
mladimi in starejšimi delavci še vedno 
eden od največjih izzivov za regije EU; ker 
se v regijah EU, ki imajo delovna mesta in 
priložnosti, pa tudi kakovostne javne in 
zasebne storitve, izboljša kakovost 
življenja, kar jim omogoči, da preprečijo 
depopulacijo;

Or. en

Predlog spremembe 51
Dominique Bilde, France Jamet
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je boj proti brezposelnosti med 
mladimi in starejšimi delavci še vedno 
eden od največjih izzivov za regije EU;

C. ker je boj proti brezposelnosti med 
mladimi in starejšimi delavci še vedno 
eden od največjih izzivov za regije EU in 
ker je politika odpiranja evropskih trgov 
nelojalni konkurenci delno razlog za 
krizne razmere na teh trgih;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je boj proti brezposelnosti med 
mladimi in starejšimi delavci še vedno 
eden od največjih izzivov za regije EU;

C. ker je boj proti brezposelnosti med 
mladimi in starejšimi delavci še vedno 
eden od največjih izzivov za EU; ker 
delovna mesta in priložnosti, pa tudi 
kakovostne javne storitve krepijo 
podeželska območja, s čimer se preprečuje 
njihova depopulacija;

Or. en

Predlog spremembe 53
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je boj proti brezposelnosti med 
mladimi in starejšimi delavci še vedno 
eden od največjih izzivov za regije EU;

C. ker je boj proti neenakosti, 
izključevanju in brezposelnosti med 
mladimi in starejšimi še vedno eden od 
največjih izzivov za regije EU; ker je 
zaradi negativnih demografskih trendov 
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vse bolj potrebna okrepljena solidarnost 
med generacijami;

Or. en

Predlog spremembe 54
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je boj proti brezposelnosti med 
mladimi in starejšimi delavci še vedno 
eden od največjih izzivov za regije EU;

C. ker je boj proti brezposelnosti med 
mladimi in starejšimi delavci še vedno 
eden od največjih izzivov za regije EU; ker 
se je stopnja brezposelnosti mladih v EU 
zaradi pandemije covida-19 izjemno 
povečala;

Or. en

Predlog spremembe 55
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker je mogoče s trgom dela, ki je 
bolj vključujoč, kar zadeva posebne 
potrebe skupin, kot so invalidi ali starejši 
delavci, ki so pripravljeni ostati aktivni na 
trgu dela, ublažiti negativne posledice 
demografskih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 56
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
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Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker zaposlitev včasih ne zagotavlja 
primernega življenjskega standarda; ker 
se revščina zaposlenih znatno povečuje; 
ker je še vedno zelo težko usklajevati 
poklicno in zasebno življenje; ker dostop 
do družinskega dopusta in prožnih 
ureditev dela včasih ni ustrezno 
zagotovljen;

Or. en

Predlog spremembe 57
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker bi morali biti pri razvoju 
pravičnega in trajnostnega proizvodnega 
modela s poudarkom na teritorialni 
koheziji delavci, njihovi predstavniki in 
sindikati ter interesi in dolgoletno 
strokovno znanje in izkušnje delavcev v 
središču pozornosti, da se zagotovi 
demokratično delovanje;

Or. en

Predlog spremembe 58
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker bi bila za spremembo trenutnih 
demografskih trendov, spodbujanje 
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teritorialne, ekonomske in socialne 
kohezije ter zmanjšanje brezposelnosti v 
EU izjemno pomembna skupna 
demografska politika v okviru Lizbonske 
pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 59
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cb. ker izbruh covida-19 vpliva na 
demografske trende; ker bi moral javni 
odziv na pandemijo temeljiti na odpravi 
neenakosti ter okrepitvi socialne in 
teritorialne kohezije; ker se lahko zaradi 
nadaljnjih ukrepov javne podpore za 
zasebna podjetja, ki jih omogoča začasna 
prožnost pravil o državni pomoči, in 
obsežnih odpuščanj delavcev povečajo 
neenakosti med regijami, kar potrjuje 
potrebo po politikah, ki zagotavljajo 
kakovostna delovna mesta, tako v fazi 
okrevanja kot tudi obnove;

Or. en

Predlog spremembe 60
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cb. ker je enakost spolov pravica, 
skupna vrednota EU in nujen pogoj za 
dosego ciljev, ki jih ima EU za rast, 
zaposlovanje in socialno kohezijo; ker so 
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ženske, zlasti starejše od 60 let, bolj 
izpostavljene revščini in socialni 
izključenosti kot moški;

Or. en

Predlog spremembe 61
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Véronique 
Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poziva Evropsko komisijo, naj 
pripravi evropsko strategijo o 
demografskih spremembah s celovitim in 
integriranim pristopom za obravnavo 
demografskih izzivov in ovir, kot je 
navedeno v členu 174 PDEU, in s tem 
zaščiti gospodarstvo ter zagotovi socialno 
vključevanje ranljivih skupin in 
ustvarjanje delovnih mest v regijah EU;

Or. en

Predlog spremembe 62
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Véronique 
Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj uporabijo 
sredstva Kohezijskega sklada, zlasti ESRR 
in ESS, za boljšo dostopnost javnih 
prostorov za ljudi s posebnimi potrebami, 
vključno z invalidi, otroki in starejšimi;

1. poziva države članice, naj uporabijo 
sredstva Kohezijskega sklada, da bi 
povečale privlačnost območij, ki so hudo 
in stalno prizadeta zaradi neugodnih 
demografskih razmer, in zlasti ESRR in 
ESS, da bi zagotovile boljšo dostopnost 
javnih prostorov za otroke, starejše in ljudi 
s posebnimi potrebami, vključno z invalidi, 
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v skladu z evropskim aktom o dostopnosti; 
poudarja, da je treba zagotoviti 
gospodarsko in socialno vključevanje 
delavcev invalidov ter boj proti vsem 
oblikam diskriminacije, da bi oblikovali 
bolj vključujoč trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 63
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj uporabijo 
sredstva Kohezijskega sklada, zlasti ESRR 
in ESS, za boljšo dostopnost javnih 
prostorov za ljudi s posebnimi potrebami, 
vključno z invalidi, otroki in starejšimi;

1. poziva države članice, naj uporabijo 
sredstva Kohezijskega sklada, zlasti ESRR 
in ESS, za boljšo dostopnost javnih 
prostorov za ljudi s posebnimi potrebami, 
vključno z invalidi, otroki in starejšimi; 
poudarja, da je pomembno zagotoviti, da 
so zadevni državljani v celoti udeleženi v 
demokratičnem procesu; poudarja, da je 
pomembna tudi vključenost ustreznih 
predstavnikov nevladnih organizacij in 
deležnikov;

Or. en

Predlog spremembe 64
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj 
uporabijo sredstva Kohezijskega sklada, 
zlasti ESRR in ESS, za boljšo dostopnost 
javnih prostorov za ljudi s posebnimi 

1. poziva države članice, naj vključijo 
demografske izzive in skrbno načrtujejo 
uporabo sredstev Kohezijskega sklada, 
zlasti ESRR, ESS in prihodnjega ESS+, 
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potrebami, vključno z invalidi, otroki in 
starejšimi;

da bi demografske spremembe 
obravnavale na podlagi pravic in socialno 
pravično s poudarkom na ranljivih in 
prikrajšanih skupinah, vključno z invalidi, 
starši samohranilci, otroki in starejšimi;

Or. en

Predlog spremembe 65
Antonius Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj uporabijo 
sredstva Kohezijskega sklada, zlasti ESRR 
in ESS, za boljšo dostopnost javnih 
prostorov za ljudi s posebnimi potrebami, 
vključno z invalidi, otroki in starejšimi;

1. poziva države članice, naj uporabijo 
sredstva Kohezijskega sklada, zlasti ESRR 
in ESS, za izboljšanje kakovosti življenja v 
javnih prostorih za vse, zlasti v regijah 
EU, ter za boljšo dostopnost javnih 
prostorov za ljudi s posebnimi potrebami, 
vključno z invalidi, otroki in starejšimi;

Or. en

Predlog spremembe 66
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj uporabijo 
sredstva Kohezijskega sklada, zlasti ESRR 
in ESS, za boljšo dostopnost javnih 
prostorov za ljudi s posebnimi potrebami, 
vključno z invalidi, otroki in starejšimi;

1. poziva države članice, naj uporabijo 
sredstva Kohezijskega sklada, zlasti ESRR 
in ESS, za boljšo dostopnost javnih 
prostorov za ljudi s posebnimi potrebami, 
vključno z invalidi, otroki in starejšimi, ter 
za spodbujanje dostopnih, cenovno 
sprejemljivih in odpornih zdravstvenih 
sistemov v Uniji;

Or. en
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Predlog spremembe 67
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj uporabijo 
sredstva Kohezijskega sklada, zlasti ESRR 
in ESS, za boljšo dostopnost javnih 
prostorov za ljudi s posebnimi potrebami, 
vključno z invalidi, otroki in starejšimi;

1. poziva države članice, naj uporabijo 
sredstva mehanizma za okrevanje in 
odpornost ter Kohezijskega sklada, zlasti 
ESRR in ESS, za spodbujanje teritorialne 
kohezije in boljšo dostopnost javnih 
prostorov za ljudi s posebnimi potrebami, 
vključno z invalidi, otroki in starejšimi;

Or. en

Predlog spremembe 68
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. pozdravlja predlog Komisije o 
instrumentu REACT-EU, ki je namenjen 
povečanju financiranja ESRR, ESS in 
FEAD v obdobju 2014–2020; kljub temu 
je globoko zaskrbljen, ker to začasno 
financiranje ne zadošča za obravnavo 
socialne razsežnosti krize zaradi covida-
19, vključno z reševanjem najnujnejših 
demografskih izzivov; poziva Komisijo, 
naj zagotovi primerno prožnost in 
zmanjša nepotrebno upravno breme pri 
uporabi teh skladov, obenem pa natančno 
spremlja njihovo učinkovitost in socialni 
učinek ter poroča o njima;

Or. en
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Predlog spremembe 69
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da morajo politike EU 
sprejeti strategije za javne naložbe, s 
katerimi bi spodbujali oživitev možnosti 
kakovostne zaposlitve in proizvodnje v vsej 
EU, da bi podprli enak in trajnosten 
razvoj vseh regij EU, zlasti v strateških 
sektorjih, kot so zdravstvo, digitalizacija in 
energija; poziva Komisijo, naj spodbuja 
uporabo javnih naložb za ustvarjanje 
visokokakovostnih delovnih mest in 
doseganje ambicioznih socialnih in 
okoljskih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 70
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Atidže 
Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Stéphane Bijoux

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj vlagajo 
v kampanje za preprečevanje bolezni in 
spodbujanje zdravja, zdravstveno 
infrastrukturo, zgodnje diagnosticiranje 
in socialno zaščito za dolgotrajno oskrbo, 
da bi obravnavale vse večje povpraševanje 
in zagotovile, da ima vsakdo pravico do 
pravočasnega, cenovno sprejemljivega in 
kakovostnega preventivnega in 
kurativnega zdravstvenega varstva, kot je 
določeno v evropskem stebru socialnih 
pravic;
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Or. en

Predlog spremembe 71
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Sylvie Brunet, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. priznava pomembno vlogo, ki bi jo 
lahko imeli kohezijska politika in skupna 
kmetijska politika pri spodbujanju in 
krepitvi zaposljivosti in vključevanja žensk 
na podeželskih in oddaljenih območjih, ki 
se spoprijemajo z demografskimi 
težavami, in poziva države članice, naj 
bolje izkoristijo ustrezna sredstva za ta 
namen;

Or. en

Predlog spremembe 72
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo in države članice, 
naj v skladu s konceptom univerzalnega 
oblikovanja zagotovijo, da bodo proizvodi 
in storitve, ki se financirajo iz kohezijskih 
skladov, dostopni osebam s posebnimi 
potrebami;

Or. pl

Predlog spremembe 73
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja na bistven vpliv digitalnih 
tehnologij, ki se stalno razvijajo, na 
vsakdanje življenje, in zato poudarja, da 
sta potrebni hitra širokopasovna povezava 
ter ključna in sodobna tehnološka oprema 
v šolah, bolnišnicah in vseh drugih 
ustreznih javnih/zasebnih storitvenih 
ustanovah, vključno z razvojem 
učinkovitega e-upravljanja, da bi ljudem 
na podeželskih in oddaljenih območjih 
zagotovili dovolj priložnosti na normalno 
življenje;

Or. en

Predlog spremembe 74
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno z ambicioznim Skladom za 
pravični prehod, pomembno orodje za 
olajšanje prehoda in uresničitev 
ambicioznih podnebnih ciljev, ki bi hkrati 
obravnavalo socialne in teritorialne 
učinke;

Or. en

Predlog spremembe 75
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva k znatnemu povečanju 
proračuna ESS+ v predlogu večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027;

Or. en

Predlog spremembe 76
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da je treba negativne 
učinke demografskih sprememb 
obravnavati s socialno pravičnim 
pristopom na podlagi pravic, v skladu z 
načeli evropskega stebra socialnih pravic 
in s posebnim poudarkom na strukturnih 
reformah za bolj vključujoč trg dela ter na 
ustvarjanju kakovostnih delovnih mest in 
zaposlitvenih možnosti na manj razvitih 
območjih, regijah s tveganjem 
depopulacije in najbolj oddaljenih 
ozemljih; v zvezi s tem poudarja, kako 
pomembni so stalno preusposabljanje in 
izpopolnjevanje delavcev, starosti prijazna 
delovna okolja ter varnost in zdravje pri 
delu, da lahko ljudje delajo, dokler ne 
dosežejo zakonske upokojitvene starosti; 
poudarja, da je treba spodbujati 
kolektivna pogajanja in povečati njihov 
obseg, da se zagotovijo dostojni delovni 
pogoji za vse;

Or. en

Predlog spremembe 77
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
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Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. poudarja, da je treba zmanjšati 
koeficient starostne odvisnosti starejših z 
zmanjšanjem stopnje dolgoročne 
brezposelnosti in revščine zaposlenih, pa 
tudi brezposelnosti mladih in starejših; 
opozarja, da je univerzalen dostop do 
cenovno sprejemljivega otroškega varstva 
ter drugih storitev oskrbe in podpore 
osnoven pogoj za številne ljudi, zlasti 
ženske in starše samohranilce, da lahko 
postanejo ali ostanejo gospodarsko aktivni 
in vzdržujejo zdravo usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja;

Or. en

Predlog spremembe 78
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. poziva Komisijo, naj vidik spola 
vključi v vse ukrepe in politike, povezane z 
demografskimi spremembami, vključno s 
prihodnjima zeleno knjigo o staranju in 
dolgoročno vizijo za podeželska območja; 
ponovno poudarja, da je treba odpraviti 
razlike med zaposlovanjem, plačami in 
pokojninami moških in žensk; spodbuja 
države članice, naj kohezijske sklade 
izkoristijo za izboljšanje stopnje 
zaposlovanja in vključenosti žensk, zlasti 
na manj razvitih in podeželskih območjih, 
pri čemer naj bo poudarek na potrebah 
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žensk, ki se na trg dela vračajo pri višji 
starosti;

Or. en

Predlog spremembe 79
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 1 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1f. poudarja, da so naložbe v politike, 
ki temeljijo na pravicah in dokazih ter so 
osredotočene na ljudi, med drugim na 
področjih spolnega in reproduktivnega 
zdravja, enakosti spolov, zdravstva ter 
oskrbovalnih storitev in infrastrukture, 
pomemben del reševanja demografskih 
izzivov;

Or. en

Predlog spremembe 80
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 1 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1g. poziva Komisijo, naj spodbuja 
ekonomsko in socialno kohezijo ter 
celosten pristop k obravnavi demografskih 
sprememb, da odpravljanje negativnih 
učinkov demografskih sprememb v 
posamezni državi članici ali regiji ne bo 
škodilo drugim državam članicam ali 
regijam; opozarja na znatne razlike v 
absolutnih vrednostih minimalnega 



PE657.233v01-00 44/71 AM\1212531SL.docx

SL

dohodka in pokojnin v različnih regijah in 
vrstah skupnosti, ki zagotavljajo dostojno 
življenje; poudarja, da je pomembno 
spodbujati socialno vključevanje, tako da 
se politike in konkretni ukrepi oblikujejo 
in izvajajo v partnerstvu s socialnimi 
partnerji, civilno družbo, regionalnimi in 
lokalnimi oblastmi ter lokalnimi 
prebivalci;

Or. en

Predlog spremembe 81
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 1 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1h. poudarja, da so potrebne storitve 
podpore in svetovanja, ki ljudem 
zagotavljajo pogled z vidika življenjskega 
cikla in preprečujejo strukturno 
diskriminacijo na podlagi starosti, zlasti 
pri zaposlovanju6a; poziva, da je treba 
podpreti nacionalne javne službe za 
zaposlovanje in evropsko mrežo javnih 
služb za zaposlovanje, zlasti pri njihovih 
prizadevanjih, da bi zagotovile podporo 
dolgotrajno neaktivnim in starejšim 
iskalcem zaposlitve;
_________________
6a OECD, Demographic Change and 
Local Development: Shrinkage, 
Regeneration and Social Dynamics 
(Demografske spremembe in lokalni 
razvoj: krčenje, regeneracija in socialna 
dinamika), 2012, str. 14.

Or. en
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Predlog spremembe 82
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1i. poziva države članice, naj priznajo 
vrednost neformalne oskrbe ter izboljšajo 
socialno zaščito in podporo za neformalne 
oskrbovalce;

Or. en

Predlog spremembe 83
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 j (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1j. poziva k sprejetju okvirne direktive 
o dolgotrajni oskrbi, v kateri bi bila 
navedena temeljna načela in merila na 
podlagi dokazov za dostopne, kakovostne 
storitve dolgotrajne oskrbe in podpore v 
EU ter ki bi omogočila izvajanje 
alternativnih pristopov s spodbujanjem 
prehoda na storitve v skupnosti, 
osredotočene na človeka;

Or. en

Predlog spremembe 84
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja



PE657.233v01-00 46/71 AM\1212531SL.docx

SL

Odstavek 1 k (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1k. poziva Komisijo, naj okrepi svojo 
podporo za politike nacionalnih in 
lokalnih oblasti o migracijah in 
vključevanju, zlasti z usklajevanjem 
politik, izmenjavo znanja in finančno 
podporo; poziva Komisijo in države 
članice, naj izboljšajo dostop migrantov, 
zlasti migrantk, do izobraževanja in trga 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 85
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Véronique 
Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k večji uporabi sredstev 
ESRR za izboljšanje prometne in 
telekomunikacijske infrastrukture na 
območjih z visokimi stopnjami staranja, 
velikim deležem podeželskih območij in ki 
se soočajo z depopulacijo;

2. poziva države članice k uporabi 
sredstev ESRR za obravnavo prometne 
izoliranosti ter izboljšanje digitalne in 
telekomunikacijske infrastrukture, ki bi 
morala biti dostopna vsem, zlasti 
širokopasovne in internetne povezljivosti 
na podeželskih, obrobnih in oddaljenih 
območjih z visokimi stopnjami staranja in 
ki se soočajo z begom možganov, da bi 
izkoristili potencial zelenega, inovativnega 
in digitalnega gospodarstva, zagotovili 
dostop do kakovostnih storitev ter 
spodbujali ustanavljanje podjetij in 
naseljevanje ljudi, zlasti mladih, na teh 
območjih;

Or. en

Predlog spremembe 86



AM\1212531SL.docx 47/71 PE657.233v01-00

SL

Dominique Bilde, France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k večji uporabi sredstev 
ESRR za izboljšanje prometne in 
telekomunikacijske infrastrukture na 
območjih z visokimi stopnjami staranja, 
velikim deležem podeželskih območij in ki 
se soočajo z depopulacijo;

2. poziva k večji uporabi sredstev 
ESRR za izboljšanje prometne in 
telekomunikacijske infrastrukture na 
območjih z visokimi stopnjami staranja, 
velikim deležem podeželskih območij in ki 
se soočajo z depopulacijo, vendar 
poudarja, da logika ekonomsko 
povezanega območja z evrom kot enotno 
valuto dejansko pomeni mobilnost 
delavcev znotraj Evropske unije;

Or. fr

Predlog spremembe 87
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k večji uporabi sredstev 
ESRR za izboljšanje prometne in 
telekomunikacijske infrastrukture na 
območjih z visokimi stopnjami staranja, 
velikim deležem podeželskih območij in ki 
se soočajo z depopulacijo;

2. poziva k večji uporabi sredstev 
ESRR za izboljšanje prometne in 
telekomunikacijske infrastrukture na 
območjih z visokimi stopnjami staranja, 
velikim deležem podeželskih območij in ki 
se soočajo z depopulacijo, da bi izboljšali 
dobro počutje, preprečili pomanjkanje 
zdravstvene oskrbe, omogočili dostop do 
javnih storitev in povečali zaposlitvene 
možnosti;

Or. en

Predlog spremembe 88
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k večji uporabi sredstev 
ESRR za izboljšanje prometne in 
telekomunikacijske infrastrukture na 
območjih z visokimi stopnjami staranja, 
velikim deležem podeželskih območij in ki 
se soočajo z depopulacijo;

2. poziva države članice, naj 
izkoristijo sredstva ESRR za izboljšanje 
prometne in telekomunikacijske 
infrastrukture ter podpiranje samostojnega 
življenja in mobilnosti, zlasti na območjih, 
ki imajo visoko stopnjo staranja, so manj 
razvita in se soočajo z depopulacijo;

Or. en

Predlog spremembe 89
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k večji uporabi sredstev 
ESRR za izboljšanje prometne in 
telekomunikacijske infrastrukture na 
območjih z visokimi stopnjami staranja, 
velikim deležem podeželskih območij in ki 
se soočajo z depopulacijo;

2. poziva k večji uporabi sredstev 
mehanizma za okrevanje in odpornost ter 
ESRR za izboljšanje prometne in 
telekomunikacijske infrastrukture na 
območjih z visokimi stopnjami staranja, 
velikim deležem podeželskih območij, 
visoko stopnjo brezposelnosti mladih in ki 
se soočajo z depopulacijo;

Or. en

Predlog spremembe 90
Antonius Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k večji uporabi sredstev 
ESRR za izboljšanje prometne in 

2. poziva k večji uporabi sredstev 
ESRR za izboljšanje prometne ter hitre 
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telekomunikacijske infrastrukture na 
območjih z visokimi stopnjami staranja, 
velikim deležem podeželskih območij in ki 
se soočajo z depopulacijo;

fiksne in mobilne telekomunikacijske 
infrastrukture v regijah EU z visokimi 
stopnjami staranja, velikim deležem 
podeželskih območij in ki se soočajo z 
depopulacijo;

Or. en

Predlog spremembe 91
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k večji uporabi sredstev 
ESRR za izboljšanje prometne in 
telekomunikacijske infrastrukture na 
območjih z visokimi stopnjami staranja, 
velikim deležem podeželskih območij in ki 
se soočajo z depopulacijo;

2. poziva države članice k uporabi 
sredstev ESRR za izboljšanje javne 
prometne infrastrukture in infrastrukture 
javne povezljivosti na območjih z visokimi 
stopnjami staranja in/ali brezposelnosti in 
ki se soočajo z depopulacijo;

Or. en

Predlog spremembe 92
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. spodbuja podporo 
infrastrukturnim in razvojnim pobudam, 
socialnim storitvam in razvoju ustanov za 
izobraževanje in usposabljanje v majhnih 
skupnostih na obrobnih podeželskih 
območjih, ki se spoprijemajo z 
odseljevanjem in staranjem prebivalstva;

Or. hu
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Predlog spremembe 93
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Véronique 
Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da imata digitalna 
infrastruktura in povezljivost bistveno 
vlogo pri preprečevanju digitalnega 
razkoraka, izoliranosti in depopulacije; v 
zvezi s tem poudarja, da je izredno 
pomembno podpreti obsežnejše izvajanje 
sistemov dela od doma v podjetjih v EU, ki 
so lahko orodje za ohranjanje podjetij, 
krepitev lokalnih skupnosti in 
preprečevanje depopulacije podeželja; 
poziva Komisijo, naj predlaga 
zakonodajni okvir za ureditev minimalnih 
in jasnih standardov in pogojev za delo na 
daljavo v EU ter zagotavljanje dostojnih 
delovnih pogojev;

Or. en

Predlog spremembe 94
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da daljša pričakovana 
življenjska doba ob rojstvu dodatno 
obremenjuje storitve dolgotrajne oskrbe, 
ki so bile zasnovane v drugačnih 
demografskih razmerah in se morajo 
trenutno odzivati na zdravstvene in 
oskrbovalne potrebe starejše družbe; zato 
prosi, naj se povečajo sredstva za to 
področje, da bi zadostili povečanim 
potrebam;

Or. en
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Predlog spremembe 95
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da se bo povpraševanje 
po zdravstvenih delavcih verjetno 
povečalo, na nekaterih geografskih 
območjih pa jih že primanjkuje; poziva 
države članice, naj proti tem 
primanjkljajem ukrepajo z vlaganjem v 
znanja in spretnosti ter povečanjem 
privlačnosti zdravstvenih poklicev s 
posebnim poudarkom na podeželskih in 
oddaljenih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 96
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva, naj se podpre preseljevanje 
družin na podeželska območja, za kar so 
potrebne naložbe v primerne dostopne poti 
ter izobraževalno in zdravstveno 
infrastrukturo, pa tudi spodbujanje 
cenovno sprejemljivih družbenih, 
kulturnih in športnih dejavnosti, ki 
prispevajo k bolj zdravi kakovosti življenja 
in so pomembne za otrokov razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 97
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Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. je zaskrbljen zaradi migracijskih 
tokov mladih Evropejcev s podeželskih na 
mestna območja in v tretje države; 
poudarja, da je za obravnavo teh 
migracijskih vzorcev in preprečevanje 
zmanjševanja delovno sposobnega 
prebivalstva bistveno, da se mladim 
priložnosti zagotovijo doma; opozarja, da 
je treba ta položaj ustrezno obravnavati, 
sicer bo vsakršno morebitno povečanje 
rodnosti vodilo samo do povečanja 
migracij;

Or. en

Predlog spremembe 98
Antonius Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva k večji uporabi sredstev ESS 
za učinkovito preprečevanje digitalne 
vrzeli in izključenosti, zlasti med 
starejšimi;

3. poziva k večji uporabi in 
pametnemu kombiniranju sredstev ESS 
ter nacionalnih in lokalnih sredstev za 
učinkovito preprečevanje digitalne vrzeli in 
izključenosti, zlasti med starejšimi; zato 
poziva k dostopnim in cenovno 
sprejemljivim priložnostim za pridobivanje 
digitalnih znanj in spretnosti na način, ki 
je prilagojen potrebam starejših, med 
drugim z okrepitvijo podpore za pobude 
izkušenih strokovnjakov prostovoljcev, na 
primer prek Konfederacije evropskih 
storitev izkušenih strokovnjakov 
(CESES);

Or. en
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Predlog spremembe 99
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Véronique 
Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva k večji uporabi sredstev ESS 
za učinkovito preprečevanje digitalne 
vrzeli in izključenosti, zlasti med 
starejšimi;

3. poziva države članice k večji 
uporabi sredstev ESS za učinkovito 
preprečevanje digitalne vrzeli in 
izključenosti, zlasti med mladimi, 
starejšimi in invalidi, pa tudi za 
zagotavljanje dostopa do digitalnih orodij; 
zato poziva k dostopnim in cenovno 
sprejemljivim priložnostim za pridobivanje 
digitalnih znanj in spretnosti na način, ki 
je prilagojen potrebam starejših; 
poudarja, da imajo take pobude večjo 
možnost za uspeh, če so povezane s 
priložnostmi za medgeneracijsko 
izmenjavo;

Or. en

Predlog spremembe 100
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva k večji uporabi sredstev ESS 
za učinkovito preprečevanje digitalne 
vrzeli in izključenosti, zlasti med 
starejšimi;

3. poziva k večji uporabi sredstev ESS 
skupaj z nacionalnimi in lokalnimi 
naložbami za učinkovito preprečevanje 
digitalnega razkoraka in digitalne 
izključenosti, zlasti med starejšimi; 
poudarja, da je programe za digitalna 
znanja in spretnosti pomembno razširiti 
na prebivalstvo nad upokojitveno 
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starostjo; poziva k vključevanju 
demografskih izzivov v Sklad za pravični 
prehod, da bi obravnavali predvsem 
socialno izključenost, digitalni razkorak 
in energijsko revščino;

Or. en

Predlog spremembe 101
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva k večji uporabi sredstev ESS 
za učinkovito preprečevanje digitalne 
vrzeli in izključenosti, zlasti med 
starejšimi;

3. poziva k večji uporabi sredstev ESS 
za obravnavo socialne izključenosti in 
materialne prikrajšanosti, pa tudi za 
učinkovito preprečevanje digitalne vrzeli in 
izključenosti, zlasti med ranljivimi in 
starejšimi ter na oddaljenih območjih; v 
zvezi s tem meni, da bi lahko spodbujali 
digitalizacijo, robotizacijo in uporabo 
umetne inteligence za izboljšanje 
neodvisnosti ter življenjskih in 
zdravstvenih pogojev starejših;

Or. en

Predlog spremembe 102
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva k večji uporabi sredstev ESS 
za učinkovito preprečevanje digitalne 
vrzeli in izključenosti, zlasti med 
starejšimi;

3. poziva k večji uporabi sredstev ESS 
za učinkovito preprečevanje digitalne 
vrzeli in izključenosti, zlasti med 
starejšimi; poziva k večji podpori za 
prožne načine dela, ki ljudem omogočajo, 
da bolje usklajujejo poklicno in zasebno 
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življenje ali delovne obveznosti združujejo 
z obveznostmi oskrbe; ugotavlja, da se je v 
krizi zaradi covida-19 pokazalo, da je taka 
naloga s primerno podporo izvedljiva;

Or. en

Predlog spremembe 103
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva k večji uporabi sredstev ESS 
za učinkovito preprečevanje digitalne 
vrzeli in izključenosti, zlasti med 
starejšimi;

3. poziva k večji uporabi sredstev ESS 
za učinkovito preprečevanje digitalne 
vrzeli in izključenosti, zlasti med 
starejšimi; poziva države članice, naj 
olajšajo socialno pravičen digitalni 
prehod in državljanom zagotovijo pravico 
in dostop do cenovno sprejemljive 
komunikacijske infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 104
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva k večji uporabi sredstev ESS 
za učinkovito preprečevanje digitalne 
vrzeli in izključenosti, zlasti med 
starejšimi;

3. poziva k večji uporabi sredstev ESS 
za učinkovito preprečevanje digitalne 
vrzeli in izključenosti, zlasti na 
podeželskih območjih in med starejšimi, 
ob upoštevanju pomembnosti programa za 
zaposlovanje in socialne inovacije za 
financiranje dolgotrajne oskrbe;

Or. en
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Predlog spremembe 105
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva k večji uporabi sredstev ESS 
za učinkovito preprečevanje digitalne 
vrzeli in izključenosti, zlasti med 
starejšimi;

3. poziva k večji uporabi sredstev ESS 
za učinkovito preprečevanje digitalne 
vrzeli in izključenosti, zlasti med starejšimi 
in najbolj prikrajšanimi, kot so družine iz 
revnih gospodinjstev;

Or. en

Predlog spremembe 106
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba mladim in 
starejšim omogočiti, da pridobijo vsaj 
osnovna digitalna znanja in spretnosti, da 
bodo lahko delali, študirali in aktivno 
sodelovali v sodobni družbi; poleg tega 
jim je treba zagotoviti dober dostop do 
interneta, saj je to nujno za vzdrževanje 
stikov in opravljanje dela, zlasti v času 
pandemije covida-19;

Or. hu

Predlog spremembe 107
Antonius Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Evropsko komisijo, naj se s 
ciljem občutnega izboljšanja in okrepitve 
zastopanosti starejših v postopku priprave 
zakonodaje EU zgleduje po obstoječem 
evropskem mladinskem parlamentu in 
razmisli o financiranju ESS za evropski 
parlament starejših, v okviru katerega bi 
izkušeni starejši prostovoljci 
zakonodajalcem EU svetovali o učinkih 
predlogov zakonov in uredb EU na 
starejše, med starejšimi prebivalci pa 
prispevali k večji podpori EU in boljšemu 
znanju o njej;

Or. en

Predlog spremembe 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva, naj se sredstva iz 
kohezijskih skladov kombinirajo s sredstvi 
držav članic, da se bodo izvedli celoviti 
ukrepi za izboljšanje dostopnosti in 
razpoložljivosti socialnih storitev v odziv 
na demografske spremembe;

Or. pl

Predlog spremembe 109
Antonius Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
zaveze, na primer prek programa sosedska 
pomoč za samostojno življenje, ki je 
pomembna pobuda za spodbujanje 



PE657.233v01-00 58/71 AM\1212531SL.docx

SL

srebrnega gospodarstva v EU, da bi 
starejšim in vzdrževanim osebam 
omogočili, da dlje časa živijo doma v 
znanem okolju, med drugim tudi s 
pomočjo avtomatizacije doma, na človeka 
osredotočenih IKT in umetne inteligence 
ter stalno izmenjavo dobrih praks v EU;

Or. en

Predlog spremembe 110
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Véronique 
Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morale regije bolj 
aktivno uporabljati evropske strukturne in 
investicijske sklade za obravnavanje 
demografskih sprememb, zlasti s podporo 
programom usposabljanja, podjetništva in 
srebrnega gospodarstva.

4. poudarja, da bi morale regije bolj 
aktivno uporabljati evropske strukturne in 
investicijske sklade za obravnavanje 
demografskih sprememb, zlasti s podporo 
izpopolnjevanju in preusposabljanju 
državljanov v skladu s potrebami trga 
dela, podjetniškim znanjem in spretnostim 
ter srebrnemu gospodarstvu; v zvezi s tem 
pozdravlja posodobljeni program znanj in 
spretnosti za Evropo, s katerim se lahko 
obravnava pomanjkanje usposobljene 
delovne sile v regijah, ki zaostajajo v 
razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 111
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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4. poudarja, da bi morale regije bolj 
aktivno uporabljati evropske strukturne in 
investicijske sklade za obravnavanje 
demografskih sprememb, zlasti s podporo 
programom usposabljanja, podjetništva in 
srebrnega gospodarstva.

4. poudarja, da bi morale regije bolj 
aktivno uporabljati evropske strukturne in 
investicijske sklade za obravnavanje 
demografskih sprememb, zlasti s podporo 
za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest 
na najmanj razvitih območjih, 
zmanjšanjem stopenj prekarne zaposlitve 
in revščine zaposlenih ter odpravo 
socialne izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 112
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morale regije bolj 
aktivno uporabljati evropske strukturne in 
investicijske sklade za obravnavanje 
demografskih sprememb, zlasti s podporo 
programom usposabljanja, podjetništva in 
srebrnega gospodarstva.

4. poudarja, da bi morale regije bolj 
aktivno uporabljati evropske strukturne in 
investicijske sklade za obravnavanje 
demografskih sprememb, zlasti s podporo 
programom usposabljanja in podjetništvu 
ter okrepitvijo raziskav, človeškega 
kapitala, inovativnosti in srebrnega 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 113
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morale regije bolj 
aktivno uporabljati evropske strukturne in 
investicijske sklade za obravnavanje 
demografskih sprememb, zlasti s podporo 
programom usposabljanja, podjetništva in 

4. poudarja, da bi morale regije in 
občine bolj aktivno uporabljati evropske 
strukturne in investicijske sklade za 
obravnavanje demografskih sprememb, 
zlasti s spodbujanjem teritorialne kohezije 
ter podporo programom usposabljanja, 
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srebrnega gospodarstva. podjetništvu, MSP in srebrnemu 
gospodarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 114
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morale regije bolj 
aktivno uporabljati evropske strukturne in 
investicijske sklade za obravnavanje 
demografskih sprememb, zlasti s podporo 
programom usposabljanja, podjetništva in 
srebrnega gospodarstva.

4. poudarja, da bi morale regije bolj 
aktivno uporabljati evropske strukturne in 
investicijske sklade za obravnavanje 
demografskih izzivov, zlasti s podporo 
programom usposabljanja, 
medregionalnim projektom in izmenjavi 
informacij, podjetništvu ter srebrnemu 
gospodarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 115
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morale regije bolj 
aktivno uporabljati evropske strukturne in 
investicijske sklade za obravnavanje 
demografskih sprememb, zlasti s podporo 
programom usposabljanja, podjetništva in 
srebrnega gospodarstva.

4. poudarja, da bi morale regije bolj 
aktivno uporabljati evropske strukturne in 
investicijske sklade za obravnavanje 
demografskih sprememb, zlasti s podporo 
programom izobraževanja, usposabljanja 
in izpopolnjevanja, vseživljenjskemu 
učenju, podjetništvu ter srebrnemu 
gospodarstvu;

Or. en



AM\1212531SL.docx 61/71 PE657.233v01-00

SL

Predlog spremembe 116
Dominique Bilde, France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morale regije bolj 
aktivno uporabljati evropske strukturne in 
investicijske sklade za obravnavanje 
demografskih sprememb, zlasti s podporo 
programom usposabljanja, podjetništva in 
srebrnega gospodarstva.

4. poudarja, da bi morale države bolj 
aktivno uporabljati evropske strukturne in 
investicijske sklade za obravnavanje 
demografskih sprememb, zlasti s podporo 
programom usposabljanja, podjetništva in 
srebrnega gospodarstva.

Or. fr

Predlog spremembe 117
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj sledijo 
medsebojnim dobrim zgledom in mladim 
pomagajo na poti k samostojnemu 
življenju in ustvarjanju družine ter jim 
med drugim zagotovijo ugodnosti, kot so 
stanovanjski dodatki, družinske davčne 
ugodnosti in preferencialna posojila;

Or. hu

Predlog spremembe 118
Dominique Bilde, France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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4a. poudarja, da ukrepi, predlagani v 
tem dokumentu, niso zadosten odziv na 
demografske izzive;

Or. fr

Predlog spremembe 119
Dominique Bilde, France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva države članice, naj začnejo 
široko razpravo o vprašanjih, povezanih z 
demografijo, in sicer naj po vsej Evropi 
predlagajo izvedbo referendumov o 
priseljevanju, da bi usmerjali politične 
odzive ob spoštovanju volje evropskih 
narodov.

Or. fr

Predlog spremembe 120
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja vlogo družin ter podpira 
dojemanje družine in razširjene družine 
med mladimi kot nekaj pozitivnega ter 
spodbuja ustvarjanje družin in odgovorno 
starševstvo glede na to, da se prebivalstvo 
stara;

Or. hu

Predlog spremembe 121
Andrea Bocskor, Ádám Kósa
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja, da bi moralo biti 
poučevanje podjetništva ter drugih 
uporabnih znanj in spretnosti del 
izobraževanja in usposabljanja na vseh 
ravneh, saj se bo z ustvarjanjem pogojev 
za razvoj podjetništva med mladimi v 
zgodnji fazi učinkovito preprečila 
brezposelnost mladih;

Or. hu

Predlog spremembe 122
Dominique Bilde, France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poziva, naj se prednostno izbere 
ambiciozna in proaktivna politika za 
povečanje rodnosti namesto katerega koli 
drugega načina odziva na depopulacijo 
naše celine.

Or. fr

Predlog spremembe 123
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog za skupno demografsko politiko v 
Evropski uniji; meni, da bi bilo okrepljeno 
sodelovanje lahko primeren mehanizem 
za vzpostavitev in izvajanje te politike, ter 
poziva Evropsko komisijo, naj v ta namen 
sodeluje z državami članicami; poleg tega 
meni, da bi se morala skupna 
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demografska politika financirati iz 
sredstev iz posebne vrstice proračuna EU;

Or. en

Predlog spremembe 124
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja pomembnost primernih, 
zanesljivih in primerljivih podatkov o 
demografskih spremembah; poziva 
Komisijo, naj revidira statistični okvir EU, 
tako da zviša zgornjo starostno mejo za 
zbiranje podatkov in v zbiranje podatkov 
vključi osebe, ki živijo v institucijah, ter 
razčlenitev podatkov po spolu in starosti 
ob polnem spoštovanju standardov 
zasebnosti in temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 125
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Véronique 
Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je uspešna 
regionalna absorpcijska sposobnost 
kohezijskih skladov EU močno odvisna od 
osnovnih teritorialnih gospodarskih 
pogojev; poudarja dodano vrednost, ki jo 
ima socialni dialog med deležniki iz 
civilne družbe in oblastmi v vseh fazah 
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načrtovanja programov za boljše 
načrtovanje in okrepljeno črpanje 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov;

Or. en

Predlog spremembe 126
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Sylvie Brunet, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da bi morale regije za 
obravnavanje demografskih izzivov ESS 
uporabljati bolj proaktivno ter tako 
reševati vprašanje brezposelnosti mladih 
in jim zagotoviti priložnost za začetek 
poklicne poti; spodbuja države članice, 
naj podpirajo programe usposabljanja za 
mlade in razvoj podjetniške miselnosti;

Or. en

Predlog spremembe 127
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da bi bilo treba kohezijske 
sklade uporabljati za spodbujanje 
aktivnega staranja, zlasti s pobudami za 
socialne inovacije, med drugim 
namenjene olajšanju zaposlovanja 
starejših, posodobitvi njihovih znanj in 
spretnosti, zagotavljanju njihove 
neodvisnosti in spodbujanju 
medgeneracijskih izmenjav;
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Or. en

Predlog spremembe 128
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba vsem 
zagotoviti pravično in zdravo usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja; 
zahteva, naj boj proti revščini zaposlenih 
postane ena glavnih prednostnih nalog 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 129
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba v politike 
zaposlovanja in druge ustrezne politike 
vključiti predstavnike delavcev in 
sindikate, da se zagotovi poudarek na 
interesih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 130
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Sylvie Brunet

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

4b. se zaveda, da so priložnosti za 
primerno doseganje poklicnih ciljev, 
dostop do javnih storitev ter možnosti za 
kulturne in prostočasne dejavnosti 
izjemno pomembni dejavniki, ki vplivajo 
na demografijo podeželskih in oddaljenih 
območij; spodbuja države članice, naj 
prepoznajo pomen raznolikih podeželskih 
in oddaljenih območij ter razvijejo njihov 
potencial s spodbujanjem naložb v lokalno 
gospodarstvo, podpiranjem podjetništva in 
izboljšanjem njihove povezljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 131
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Véronique 
Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva k proaktivni izmenjavi 
dobrih praks in pobud med lokalnimi in 
regionalnimi organi v EU, da bi izboljšali 
razumevanje demografskih izzivov, 
predvideli njihov vpliv na lokalne trge 
dela ter razvili inovativne in učinkovite 
strategije;

Or. en

Predlog spremembe 132
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

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

4b. ponovno poziva države članice, naj 
brez nadaljnjega odlašanja sprejmejo 
direktivo Sveta o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
vero ali prepričanje, invalidnost, starost 
ali spolno usmerjenost (COM(2008)0426, 
2.7.2008);

Or. en

Predlog spremembe 133
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj poskrbi za to, 
da pomoč, zagotovljena z začasnim 
okvirom za državno pomoč, ne bo okrepila 
trajnega izkrivljanja in neenakosti na 
enotnem trgu, s čimer bi se poslabšali 
socialna in teritorialna kohezija;

Or. en

Predlog spremembe 134
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Véronique 
Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja, da je treba za 
zmanjšanje razlik med stopnjami razvoja 
različnih regij in zaostalost regij ali 
otokov z najbolj omejenimi možnostmi, 
zlasti pa podeželja, nadalje krepiti vlogo 
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žensk na teh območjih v gospodarskem in 
socialnem smislu, zagotoviti usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja ter 
spodbujati družini prijazne politike;

Or. en

Predlog spremembe 135
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Sylvie Brunet, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. opozarja, da so najbolj oddaljene 
regije zlasti nagnjene k depopulaciji, zato 
so zanje potrebni posebni ukrepi za 
ublažitev negativnih demografskih 
sprememb, ki so v njih pogoste; poziva 
države članice, naj razpoložljive 
strukturne in investicijske sklade 
proaktivno uporabljajo za obravnavo 
izzivov, s katerimi se spoprijemajo te 
regije;

Or. en

Predlog spremembe 136
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. zavrača možnost, da bi za 
strukturne in kohezijske sklade veljali 
pogoji evropskega semestra;

Or. en
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Predlog spremembe 137
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. poudarja, da je izvajanje 
spremenjene Evropske socialne listine ter 
načel iz evropskega stebra socialnih 
pravic, kot so pravice do enakih možnosti, 
zdravstvenega varstva, dolgotrajne oskrbe 
in dostopa do osnovnih storitev, pokojnin 
ter stanovanj in pomoči za brezdomce, 
bistveno za boj proti posledicam 
demografskih sprememb in varčevalnih 
ukrepov; poleg tega poziva, naj se s 
sredstvi EU spodbuja delovanje 
zdravnikov in ohranjanje bolnišnic na 
podeželskih območjih, da se zagotovi 
dostop do zdravstva za vse;

Or. en

Predlog spremembe 138
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. poziva k regulativnemu okviru, ki 
bo zagotovil kakovostne storitve oskrbe ter 
omogočil širšo uporabo teleoskrbe in 
telemedicine, tako da bo delavcem v 
oskrbi zagotovil pravna jamstva in določil 
vse potrebne zahteve za usposabljanje, da 
bi vsem državljanom EU ne glede na 
starost in geografsko območje zagotovili 
oskrbo in primarno zdravstvo;

Or. en
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Predlog spremembe 139
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Osnutek mnenja
Odstavek 4 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4e. poudarja, da je treba zagotoviti 
izvajanje načel in ciljev evropskega stebra 
človekovih pravic, zlasti načel o pravicah 
do enakih možnosti, zdravstvenega 
varstva, vključenosti invalidov, 
dolgotrajne oskrbe in dostopa do osnovnih 
storitev, dohodkov in pokojnin za starejše 
ter stanovanj in pomoči za brezdomce, ki 
so bistveni za podpiranje kakovosti 
življenja ljudi vseh starosti na lokalni 
ravni; pozdravlja namero Evropske 
komisije, da pripravi akcijski načrt za 
izvajanje evropskega stebra socialnih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 140
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Osnutek mnenja
Odstavek 4 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4f. poudarja, da je pandemija covida-
19 dokazala, da je potreben model EU, ki 
bo spodbujal in zaščitil dostojanstvo in 
temeljne pravice starejših; poziva 
Komisijo, naj si prizadeva za agendo za 
razvoj evropskega načrta za pravice 
starejših na podlagi člena 25 Listine EU o 
temeljnih pravicah;

Or. en


