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Poprawka 1
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. mając na uwadze, że cztery z dziesięciu 
środków przyjętych na nadzwyczajnym 
szczycie UE w sprawie zatrudnienia, który 
odbył się w 2009 r. w Pradze, dotyczą 
edukacji, szkolenia zawodowego, uczenia 
się przez całe życie, praktyk zawodowych, 
ułatwiania mobilności oraz lepszego 
przewidywania zapotrzebowania rynku 
pracy i dopasowania umiejętności,

Or. en

Poprawka 2
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa edukację i szkolenie za kwestię 
zasadniczą z punktu widzenia integracji 
młodzieży z rynkiem pracy oraz podkreśla 
znaczenie udostępnienia wszystkim 
osobom programów uczenia się przez całe 
życie i uzyskania umiejętności 
i kompetencji określonych w dokumencie 
pt. „Nowe umiejętności w nowych 
miejscach pracy”;

1. uważa edukację i szkolenie za kwestię 
zasadniczą z punktu widzenia integracji 
młodzieży z rynkiem pracy oraz podkreśla 
znaczenie udostępnienia wszystkim 
osobom programów uczenia się przez całe 
życie, w tym programów edukacji 
formalnej i nieformalnej, i uzyskania 
umiejętności i kompetencji określonych 
w dokumencie pt. „Nowe umiejętności 
w nowych miejscach pracy”; przypomina, 
że nabycie podstawowej wiedzy i wysoki 
poziom wiedzy ogólnej stanowi zasadniczy 
czynnik w mobilności zawodowej; 

Or. en
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Poprawka 3
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa edukację i szkolenie za kwestię 
zasadniczą z punktu widzenia integracji 
młodzieży z rynkiem pracy oraz podkreśla 
znaczenie udostępnienia wszystkim 
osobom programów uczenia się przez całe 
życie i uzyskania umiejętności 
i kompetencji określonych w dokumencie 
pt. „Nowe umiejętności w nowych 
miejscach pracy”;

1. uważa edukację i szkolenie za kwestię 
zasadniczą z punktu widzenia integracji 
młodzieży z rynkiem pracy oraz podkreśla 
znaczenie udostępnienia wszystkim 
osobom programów uczenia się przez całe 
życie, dostosowanych do konkretnych 
cech fizycznych, społecznych i 
kulturowych jednostek, i uzyskania 
umiejętności i kompetencji określonych 
w dokumencie pt. „Nowe umiejętności 
w nowych miejscach pracy”; 

Or. el

Poprawka 4
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że celem procesu 
kopenhaskiego jest zachęcanie obywateli 
do korzystania z szerokiego wachlarza 
dostępnych możliwości szkolenia 
zawodowego (np. w szkole, na uczelni 
wyższej, w miejscu pracy lub na 
prywatnych kursach);

Or. en



AM\807847PL.doc 5/29 PE439.436v01-00

PL

Poprawka 5
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie zadbania o to, by 
wszyscy młodzi ludzie mieli solidną bazę w 
postaci podstawowych kompetencji, 
niezbędnych, by wspierać mobilność przez 
całe życie i umożliwić im stawienie czoła 
zmianom na rynku pracy i pojawieniu się 
nowych potrzeb gospodarczych i 
społecznych; 

Or. fr

Poprawka 6
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, jak ważne jest, by państwa 
członkowskie przedsięwzięły środki 
przeciwdziałające wszelkim formom 
dyskryminacji młodzieży oraz by 
zapewniono dostęp do wysokiej jakości 
kształcenia i szkolenia na wszystkich 
poziomach;

Or. en

Poprawka 7
Santiago Fisas Ayxela

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że nauka języków obcych 
odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu 
dostępu młodzieży do rynku pracy oraz 
wspieraniu jej mobilności i równych 
szans;

Or. es

Poprawka 8
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. apeluje do państw członkowskich, aby 
wspierały integrację młodzieży mającej 
mniejsze szanse oraz walczyły z 
problemami związanymi z przedwczesnym 
kończeniem nauki szkolnej i w tym 
kontekście podkreśla znaczenie 
wspierania działań poza systemem 
edukacji, aby zmniejszyć liczbę osób  
kończących przedwcześnie naukę szkolną;

Or. en

Poprawka 9
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 1c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia wystarczających kanałów, aby 
umożliwić powrót osobom, które opuściły 
system edukacji, oraz do zapewnienia 
dostępności odpowiednich rozwiązań 
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pomostowych umożliwiających naukę na 
uczelniach wyższych osobom, które 
korzystały z kursów w ramach szkolenia 
zawodowego;

Or. en

Poprawka 10
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla znaczenie pomagania
młodzieży w rozpoczynaniu własnej 
działalności gospodarczej i zaleca 
przeprowadzenie w placówkach 
oświatowych kampanii informacyjnej UE 
na temat przedsiębiorczości, kapitału 
początkowego, opodatkowania nowych 
przedsiębiorstw, wsparcia szkoleniowego;

2. zachęca państwa członkowskie do 
zagwarantowania, że odpowiednie organy 
zapewniają pełne wsparcie młodzieży 
zainteresowanej rozpoczęciem własnej 
działalności gospodarczej i zaleca 
przeprowadzenie szeroko zakrojonej 
kampanii informacyjnej UE na temat 
przedsiębiorczości we wszystkich formach, 
w tym w spółdzielniach i w sektorze 
wolontariatu, przy zaangażowaniu innych 
istotnych podmiotów działających w tej 
dziedzinie (organizacji pozarządowych, 
MŚP itp.);

Or. fr

Poprawka 11
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla znaczenie pomagania 
młodzieży w rozpoczynaniu własnej 
działalności gospodarczej i zaleca 
przeprowadzenie w placówkach 
oświatowych kampanii informacyjnej UE 

2. podkreśla znaczenie pomagania 
młodzieży w rozpoczynaniu własnej 
działalności gospodarczej i zaleca 
przeprowadzenie w placówkach 
oświatowych kampanii informacyjnej UE 
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na temat przedsiębiorczości, kapitału 
początkowego, opodatkowania nowych 
przedsiębiorstw, wsparcia szkoleniowego;

na temat przedsiębiorczości, kapitału 
początkowego, opodatkowania nowych 
przedsiębiorstw, wsparcia szkoleniowego; 
przypomina, że konieczne jest, by uczelnie 
wyższe zapewniały studentom szczegółową 
wiedzę na temat wszystkich rodzajów 
przedsiębiorczości, również takich jak np. 
gospodarka odpowiedzialna społecznie;

Or. en

Poprawka 12
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla znaczenie pomagania 
młodzieży w rozpoczynaniu własnej 
działalności gospodarczej i zaleca 
przeprowadzenie w placówkach 
oświatowych kampanii informacyjnej UE 
na temat przedsiębiorczości, kapitału 
początkowego, opodatkowania nowych 
przedsiębiorstw, wsparcia szkoleniowego;

2. podkreśla znaczenie wspierania 
przedsiębiorczości i pomagania młodzieży 
w rozpoczynaniu własnej działalności 
gospodarczej; w związku z powyższym
zaleca przeprowadzenie w placówkach 
oświatowych kampanii informacyjnej UE 
na temat przedsiębiorczości, kapitału 
początkowego, opodatkowania nowych 
przedsiębiorstw, wsparcia szkoleniowego;

Or. en

Poprawka 13
Santiago Fisas Ayxela

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla znaczenie pomagania 
młodzieży w rozpoczynaniu własnej 
działalności gospodarczej i zaleca 
przeprowadzenie w placówkach 
oświatowych kampanii informacyjnej UE 

2. podkreśla znaczenie pomagania 
młodzieży w rozpoczynaniu własnej 
działalności gospodarczej, wspierania i 
rozszerzania programu Erasmus dla 
młodych przedsiębiorców, i zaleca 
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na temat przedsiębiorczości, kapitału 
początkowego, opodatkowania nowych 
przedsiębiorstw, wsparcia szkoleniowego;

przeprowadzenie w placówkach 
oświatowych kampanii informacyjnej UE 
na temat przedsiębiorczości, kapitału 
początkowego, opodatkowania nowych 
przedsiębiorstw, wsparcia szkoleniowego;

Or. es

Poprawka 14
Timo Soini

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla znaczenie pomagania 
młodzieży w rozpoczynaniu własnej 
działalności gospodarczej i zaleca 
przeprowadzenie w placówkach 
oświatowych kampanii informacyjnej UE 
na temat przedsiębiorczości, kapitału 
początkowego, opodatkowania nowych 
przedsiębiorstw, wsparcia szkoleniowego;

2. podkreśla znaczenie pomagania 
młodzieży w rozpoczynaniu własnej 
działalności gospodarczej i zaleca 
przeprowadzenie w placówkach 
oświatowych kampanii informacyjnej UE 
głównie na temat przedsiębiorczości, 
kapitału początkowego, opodatkowania 
nowych przedsiębiorstw, stałego wsparcia 
szkoleniowego;

Or. en

Poprawka 15
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie propagowania
ekologicznych miejsc pracy przez państwa 
członkowskie, np. poprzez prowadzenie 
szkoleń w zakresie technologii 
środowiskowych;

Or. en
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Poprawka 16
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla potrzebę opracowania 
specjalnych programów dla osób 
niepełnosprawnych, aby zwiększyć ich 
szanse dostępu do rynku pracy;

Or. ro

Poprawka 17
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla znaczenie edukacji w 
dziedzinie przedsiębiorczości, stanowiącej 
integralną część procesu nabywania 
umiejętności niezbędnych w nowych 
rodzajach zatrudnienia; 

Or. ro

Poprawka 18
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. za bardzo istotne uważa stworzenie 
partnerstwa między edukacją a pracą
i wzywa do poprawy mobilności 

3. za ważne uważa dialog i współpracę
między sektorem edukacji a wszystkimi 
podmiotami gospodarczymi i społecznymi,
i wzywa do poprawy mobilności 
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studentów, nauczycieli i pracowników; studentów, nauczycieli i pracowników;

Or. fr

Poprawka 19
Santiago Fisas Ayxela

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. za bardzo istotne uważa stworzenie 
partnerstwa między edukacją a pracą i 
wzywa do poprawy mobilności studentów, 
nauczycieli i pracowników;

3. za bardzo istotne uważa stworzenie 
partnerstwa między edukacją a pracą i 
wzywa do poprawy mobilności 
nauczycieli, pracowników i studentów 
oraz rozszerzenie programu Erasmus;

Or. es

Poprawka 20
Cătălin Sorin Ivan

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. za bardzo istotne uważa stworzenie 
partnerstwa między edukacją a pracą i 
wzywa do poprawy mobilności studentów, 
nauczycieli i pracowników;

3. za bardzo istotne uważa stworzenie 
partnerstwa między edukacją, podmiotami 
prowadzącymi szkolenia i 
przedsiębiorstwami oraz podkreśla 
znaczenie zintensyfikowania tej 
współpracy; ponadto wzywa do poprawy 
mobilności studentów, nauczycieli i 
pracowników;

Or. en
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Poprawka 21
Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. za bardzo istotne uważa stworzenie 
partnerstwa między edukacją a pracą i 
wzywa do poprawy mobilności studentów, 
nauczycieli i pracowników;

3. za bardzo istotne uważa stworzenie 
partnerstwa między edukacją a 
przedsiębiorstwami i wzywa do poprawy 
mobilności studentów, nauczycieli i 
pracowników pomiędzy sektorem edukacji 
a sektorem przedsiębiorstw oraz pomiędzy 
krajami;

Or. en

Poprawka 22
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. za bardzo istotne uważa stworzenie 
partnerstwa między edukacją a pracą i 
wzywa do poprawy mobilności studentów, 
nauczycieli i pracowników;

3. za bardzo istotne uważa stworzenie 
partnerstwa między światem edukacji a 
pracy i wzywa do poprawy mobilności i 
infrastruktury językowej dla studentów, 
nauczycieli i pracowników;

Or. en

Poprawka 23
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. za bardzo istotne uważa stworzenie 3. za bardzo istotne uważa stworzenie 
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partnerstwa między edukacją a pracą i 
wzywa do poprawy mobilności studentów, 
nauczycieli i pracowników;

partnerstwa między edukacją a pracą i 
wzywa do poprawy mobilności studentów, 
nauczycieli i pracowników; podkreśla 
potrzebę uznawania i poświadczania tej 
formy uczenia się;

Or. en

Poprawka 24
Timo Soini

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. za bardzo istotne uważa stworzenie 
partnerstwa między edukacją a pracą i 
wzywa do poprawy mobilności studentów, 
nauczycieli i pracowników;

3. za bardzo istotne uważa stworzenie 
partnerstwa między edukacją a pracą i 
wzywa do poprawy mobilności studentów, 
nauczycieli i pracowników oraz 
motywowania pracodawców za 
pośrednictwem należycie zdefiniowanych 
programów zachęt;

Or. en

Poprawka 25
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. za bardzo istotne uważa stworzenie 
partnerstwa między edukacją a pracą i 
wzywa do poprawy mobilności studentów, 
nauczycieli i pracowników;

3. za bardzo istotne uważa stworzenie 
partnerstwa między edukacją a pracą i 
wzywa do poprawy mobilności studentów, 
nauczycieli, pracowników i młodych 
przedsiębiorców;

Or. ro
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Poprawka 26
Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę przyjęcia na 
szczeblu UE nowych inicjatyw lub 
programów mających na celu poprawę 
mobilności studentów pomiędzy 
systemami szkolnictwa wyższego a 
sektorem przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 27
Milan Zver

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
przyspieszenia harmonizacji krajowych 
profilów kwalifikacji oraz europejskich 
profilów kwalifikacji, aby jeszcze bardziej 
zwiększać mobilność młodych ludzi w 
dziedzinie edukacji i pracy;

Or. sl

Poprawka 28
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera organizację praktyk jako 
uzupełnienia szkolnego programu 
nauczania, gdyż dają one uczniom 

4. popiera organizację praktyk jako 
integralnej części szkolnego programu 
nauczania, gdyż dają one uczniom 
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możliwość uzyskania doświadczenia 
zawodowego i w ten sposób ułatwiają im 
wejście na rynek pracy w przyszłości;

możliwość nabycia umiejętności i
uzyskania doświadczenia zawodowego i w 
ten sposób ułatwiają im wejście na rynek 
pracy w przyszłości;

Or. en

Poprawka 29
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera organizację praktyk jako 
uzupełnienia szkolnego programu 
nauczania, gdyż dają one uczniom 
możliwość uzyskania doświadczenia 
zawodowego i w ten sposób ułatwiają im 
wejście na rynek pracy w przyszłości;

4. popiera powszechne ustanowienie
praktyk jako uzupełnienia szkolnego 
programu nauczania, gdyż dają one 
uczniom możliwość uzyskania 
doświadczenia zawodowego i w ten sposób 
ułatwiają im wejście na rynek pracy w 
przyszłości;

Or. ro

Poprawka 30
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera organizację praktyk jako 
uzupełnienia szkolnego programu 
nauczania, gdyż dają one uczniom 
możliwość uzyskania doświadczenia 
zawodowego i w ten sposób ułatwiają im 
wejście na rynek pracy w przyszłości;

4. popiera organizację praktyk jako 
uzupełnienia programu nauczania, gdyż 
dają one uczniom i studentom możliwość 
uzyskania doświadczenia zawodowego i w 
ten sposób ułatwiają im wejście na rynek 
pracy w przyszłości;

Or. el
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Poprawka 31
Cătălin Sorin Ivan

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera organizację praktyk jako 
uzupełnienia szkolnego programu 
nauczania, gdyż dają one uczniom 
możliwość uzyskania doświadczenia 
zawodowego i w ten sposób ułatwiają im 
wejście na rynek pracy w przyszłości;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 32
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera organizację praktyk jako 
uzupełnienia szkolnego programu 
nauczania, gdyż dają one uczniom 
możliwość uzyskania doświadczenia 
zawodowego i w ten sposób ułatwiają im 
wejście na rynek pracy w przyszłości;

4. popiera organizację praktyk jako 
uzupełnienia szkolnego programu 
nauczania, gdyż dają one uczniom 
możliwość uzyskania doświadczenia 
zawodowego i w ten sposób ułatwiają im 
wejście na rynek pracy w przyszłości; 
podkreśla edukacyjną funkcję praktyk i 
zaznacza, że nie powinny one zastępować 
pracy;

Or. de

Poprawka 33
Timo Soini

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. za niezwykle istotne uważa rozwój 
staży, ponieważ są one szansą na 
rozpoczęcie pracy z niewielkim 
wcześniejszym doświadczeniem i po 
niewielkim przeszkoleniu; uważa, że staże 
są pożytecznym sposobem połączenia 
edukacji i pracy, gdyż niektóre programy 
pokazują, iż po pomyślnym odbyciu stażu 
70% osób znajduje pracę;

5. za niezwykle istotne uważa rozwój 
staży, ponieważ są one szansą na 
rozpoczęcie pracy z niewielkim 
wcześniejszym doświadczeniem i po 
niewielkim przeszkoleniu; uważa, że staże 
są pożytecznym sposobem połączenia 
edukacji i pracy; z zadowoleniem 
przyjmuje działania służące 
wprowadzeniu staży obejmujących 
uczciwe wynagrodzenie dla stażystów;

Or. en

Poprawka 34
Santiago Fisas Ayxela

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. za niezwykle istotne uważa rozwój 
staży, ponieważ są one szansą na 
rozpoczęcie pracy z niewielkim 
wcześniejszym doświadczeniem i po 
niewielkim przeszkoleniu; uważa, że staże 
są pożytecznym sposobem połączenia 
edukacji i pracy, gdyż niektóre programy 
pokazują, iż po pomyślnym odbyciu stażu 
70% osób znajduje pracę;

5. za kluczowe uważa rozwój i organizację 
staży, ponieważ są one szansą na 
rozpoczęcie pracy już z niewielkim 
wcześniejszym doświadczeniem i po 
niewielkim przeszkoleniu; uważa, że staże 
są niezbędnym sposobem połączenia 
edukacji i pracy, gdyż niektóre programy 
pokazują, iż po pomyślnym odbyciu stażu 
70% osób znajduje pracę;

Or. es

Poprawka 35
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 5



PE439.436v01-00 18/29 AM\807847PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

5. za niezwykle istotne uważa rozwój 
staży, ponieważ są one szansą na 
rozpoczęcie pracy z niewielkim 
wcześniejszym doświadczeniem i po 
niewielkim przeszkoleniu; uważa, że staże 
są pożytecznym sposobem połączenia 
edukacji i pracy, gdyż niektóre programy 
pokazują, iż po pomyślnym odbyciu stażu 
70% osób znajduje pracę;

5. za niezwykle istotne uważa rozwój staży 
ściśle powiązanych z programami 
nauczania, ponieważ są one szansą na 
utrwalenie umiejętności i rozpoczęcie 
pracy z niewielkim wcześniejszym 
doświadczeniem i po niewielkim 
przeszkoleniu; uważa, że staże są 
niezbędnym sposobem połączenia edukacji 
i pracy, gdyż niektóre programy pokazują, 
iż po pomyślnym odbyciu stażu 70% osób 
znajduje pracę;

Or. en

Poprawka 36
Cătălin Sorin Ivan

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. za niezwykle istotne uważa rozwój 
staży, ponieważ są one szansą na 
rozpoczęcie pracy z niewielkim 
wcześniejszym doświadczeniem i po 
niewielkim przeszkoleniu; uważa, że staże 
są pożytecznym sposobem połączenia 
edukacji i pracy, gdyż niektóre programy 
pokazują, iż po pomyślnym odbyciu stażu 
70% osób znajduje pracę;

5. za niezwykle istotne uważa rozwój 
staży, ponieważ są one szansą na 
rozpoczęcie pracy z niewielkim 
wcześniejszym doświadczeniem i po 
niewielkim przeszkoleniu; uważa, że staże 
są pożytecznym sposobem połączenia 
edukacji i pracy oraz mają wyraźnie 
pozytywny wpływ na dostęp młodzieży do 
zatrudnienia, gdyż niektóre programy 
pokazują, iż po pomyślnym odbyciu stażu 
70% osób znajduje pracę;

Or. en

Poprawka 37
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)



AM\807847PL.doc 19/29 PE439.436v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje wynik 
posiedzenia europejskich ministrów 
szkolnictwa wyższego w sprawie procesu 
bolońskiego 2020 (28–29 kwietnia 
2009 r.), na którym zwrócono się o 
silniejsze partnerstwo pomiędzy władzami 
publicznymi, uczelniami wyższymi, 
studentami, pracownikami i 
pracodawcami jako sposób na lepsze 
wdrażanie strategii politycznych w 
zakresie uczenia się przez całe życie;

Or. en

Poprawka 38
Milan Zver

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspierały uznawanie osiągnięć 
edukacyjnych w ramach nieformalnego i 
pozaformalnego uczenia się, aby młodzi 
ludzie mogli w większym stopniu 
demonstrować swoje wykształcenie i 
kompetencje, co jest niezbędne podczas 
poszukiwania zatrudnienia;

Or. sl

Poprawka 39
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że trzeba zagwarantować 
wartość edukacyjną i jakość staży; w tym 
kontekście zwraca uwagę na konieczność 
ustanowienia przez Komisję i Radę 
europejskiej karty jakości w dziedzinie 
staży;

Or. en

Poprawka 40
Cătălin Sorin Ivan

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że osoby odbywające praktyki 
zawodowe powinny zostać odpowiednio 
przeszkolone oraz że to praktyczne 
szkolenie powinno być sposobem 
uzyskiwania kompetencji i umiejętności; 
popiera wzmocnienie powiązania między 
edukacją a pracą i oprócz nauczania nauk 
technologicznych i ścisłych proponuje 
również nauczanie języków obcych;

6. uważa, że osoby odbywające praktyki 
zawodowe powinny zostać odpowiednio 
przeszkolone oraz że to praktyczne 
szkolenie powinno być sposobem 
uzyskiwania kompetencji i umiejętności; 
popiera wzmocnienie powiązania między 
edukacją a pracą i proponuje nadanie 
kluczowej roli w edukacji kompetencjom 
cyfrowym, nowym technologiom, naukom 
ścisłym i językom obcym;

Or. en

Poprawka 41
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że osoby odbywające praktyki 
zawodowe powinny zostać odpowiednio 
przeszkolone oraz że to praktyczne 

6. uważa, że osoby odbywające praktyki 
zawodowe powinny zostać odpowiednio 
przeszkolone oraz że to praktyczne 
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szkolenie powinno być sposobem 
uzyskiwania kompetencji i umiejętności; 
popiera wzmocnienie powiązania między 
edukacją a pracą i oprócz nauczania nauk 
technologicznych i ścisłych proponuje 
również nauczanie języków obcych;

szkolenie powinno w szczególności być 
sposobem uzyskiwania kompetencji i 
umiejętności; popiera wzmocnienie 
powiązania między edukacją a pracą i 
oprócz przekazywania wiedzy technicznej i 
naukowej proponuje również 
przekazywanie dużej wiedzy ogólnej oraz 
nauczanie języków obcych;

Or. fr

Poprawka 42
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że osoby odbywające praktyki 
zawodowe powinny zostać odpowiednio 
przeszkolone oraz że to praktyczne 
szkolenie powinno być sposobem 
uzyskiwania kompetencji i umiejętności; 
popiera wzmocnienie powiązania między 
edukacją a pracą i oprócz nauczania nauk 
technologicznych i ścisłych proponuje 
również nauczanie języków obcych;

6. uważa, że osoby odbywające praktyki 
zawodowe powinny zostać odpowiednio 
przeszkolone oraz że to praktyczne 
szkolenie powinno być sposobem 
uzyskiwania kompetencji i umiejętności; 
popiera wzmocnienie powiązania między 
edukacją a pracą i oprócz nauczania nauk 
technologicznych i ścisłych proponuje 
również nauczanie języków obcych 
związanych ze światem biznesu;

Or. en

Poprawka 43
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że osoby odbywające praktyki 
zawodowe powinny zostać odpowiednio 
przeszkolone oraz że to praktyczne 
szkolenie powinno być sposobem 

6. uważa, że osoby odbywające praktyki 
zawodowe powinny zostać odpowiednio 
przeszkolone oraz że to praktyczne 
szkolenie powinno być sposobem 
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uzyskiwania kompetencji i umiejętności; 
popiera wzmocnienie powiązania między 
edukacją a pracą i oprócz nauczania nauk 
technologicznych i ścisłych proponuje 
również nauczanie języków obcych;

uzyskiwania nie tylko kompetencji i 
umiejętności, lecz także świadomości 
zawodowej; popiera wzmocnienie 
powiązania między edukacją a pracą i 
oprócz nauczania nauk technologicznych i 
ścisłych proponuje również nauczanie 
języków obcych; 

Or. el

Poprawka 44
Timo Soini

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do dokładniejszego
monitorowania działań praktykantów i 
ustaleń dotyczących ich pracy, aby
zapobiec nadużyciom, takim jak te 
dotyczące czasu trwania praktyk;

Or. en

Poprawka 45
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że obecną recesję 
gospodarczą można wykorzystać w 
pożyteczny sposób, jako wyjątkową okazję 
do dokonania przeglądu strategii 
politycznych i wzmocnienia programów 
ułatwiających młodym ludziom dostęp do 
rynku pracy;

Or. el
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Poprawka 46
Santiago Fisas Ayxela

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do zapewnienia większego 
wsparcia i prestiżu szkoleniu 
zawodowemu; 

Or. es

Poprawka 47
Santiago Fisas Ayxela

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. proponuje stworzenie statutu 
mającego na celu poprawę statusu 
praktykantów, zwłaszcza w zawodach 
związanych z kulturą, takich jak 
renowacja dzieł sztuki, introligatorstwo, 
wytwarzanie instrumentów muzycznych, 
gotowanie;

Or. es

Poprawka 48
Santiago Fisas Ayxela

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla znaczenie wspierania 
praktyk i mobilności młodych ludzi 
uczących się lub szkolących w zakresie 
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działalności artystycznej, takiej jak film, 
muzyka, taniec, teatr czy cyrk; 

Or. es

Poprawka 49
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że nowa strategia UE 2020 
ma do spełnienia istotną funkcję, jeśli 
chodzi o poprawę możliwości obywateli w 
zakresie zatrudnienia, a młodzież jest 
najważniejszym czynnikiem
umożliwiającym osiągnięcie jej celów; za 
bardzo istotne uważa zapewnienie 
młodzieży lepszej edukacji i lepszego 
szkolenia.

7. przypomina, że nowa strategia UE 2020 
ma do spełnienia istotną funkcję, jeśli 
chodzi o poprawę możliwości obywateli w 
zakresie zatrudnienia, a młodzież jest 
najważniejszą grupą, której ten problem 
dotyczy; za bardzo istotne uważa 
zapewnienie młodzieży lepszej edukacji i 
lepszego szkolenia.

Or. fr

Poprawka 50
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że nowa strategia UE 2020 
ma do spełnienia istotną funkcję, jeśli 
chodzi o poprawę możliwości obywateli w 
zakresie zatrudnienia, a młodzież jest 
najważniejszym czynnikiem 
umożliwiającym osiągnięcie jej celów; za 
bardzo istotne uważa zapewnienie 
młodzieży lepszej edukacji i lepszego 
szkolenia.

7. przypomina, że nowa strategia UE 2020 
ma do spełnienia istotną funkcję, jeśli 
chodzi o poprawę możliwości obywateli w 
zakresie zatrudnienia, a młodzież jest 
najważniejszym czynnikiem 
umożliwiającym osiągnięcie jej celów i 
jedną z grup, których to najbardziej 
dotyczy; za bardzo istotne uważa 
zapewnienie młodzieży lepszej edukacji i 
lepszego szkolenia, a także zachęcenie do 
korzystania z nich.
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Or. en

Poprawka 51
Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że nowa strategia UE 2020 
ma do spełnienia istotną funkcję, jeśli 
chodzi o poprawę możliwości obywateli w 
zakresie zatrudnienia, a młodzież jest 
najważniejszym czynnikiem 
umożliwiającym osiągnięcie jej celów; za 
bardzo istotne uważa zapewnienie 
młodzieży lepszej edukacji i lepszego 
szkolenia.

7. przypomina, że nowa strategia UE 2020 
ma do spełnienia istotną funkcję, jeśli 
chodzi o poprawę możliwości obywateli w 
zakresie zatrudnienia, a młodzież jest 
najważniejszym czynnikiem 
umożliwiającym osiągnięcie jej celów; za 
bardzo istotne uważa zapewnienie 
młodzieży lepszej edukacji i lepszego 
szkolenia; podkreśla potrzebę nowego 
ukierunkowania budżetu UE, tak by 
dostosować priorytety budżetowe UE do 
priorytetów politycznych uwypuklonych w 
strategii UE 2020.

Or. en

Poprawka 52
Cătălin Sorin Ivan

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia środków pozytywnego 
działania na rzecz młodzieży na tych 
obszarach rynku pracy, gdzie jest 
niedostatecznie reprezentowana;

Or. en
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Poprawka 53
Santiago Fisas Ayxela

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że należy zapewnić większe 
wsparcie programów wolontariatu w 
różnych dziedzinach, między innymi w 
dziedzinie społeczeństwa, kultury i sportu.

Or. es

Poprawka 54
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla znaczenie zaangażowania 
młodzieży w ustanawianie strategii 
politycznych w dziedzinie kształcenia i 
szkolenia, aby można było lepiej 
uwzględnić jej potrzeby; w tym kontekście 
zaleca przeprowadzenie przez Komisję 
konsultacji z przedstawicielami krajowych 
rad młodzieżowych na temat priorytetów 
młodzieży;

Or. en

Poprawka 55
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie do 
przedsięwzięcia wszelkich środków w celu 
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ograniczenia wysokiego wskaźnika 
przerywania nauki, a tym samym 
umożliwienia tym uczniom uzyskania 
dodatkowych kwalifikacji i ułatwienia im 
wejścia na rynek pracy w przyszłości;

Or. de

Poprawka 56
Piotr Borys

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że niezwykle ważne jest 
dostosowanie systemu kształcenia i 
szkolenia do szybko zmieniającego się 
rynku pracy i zapotrzebowania na nowe 
zawody; w związku z tym podkreśla 
potrzebę przeprowadzenia analiz i badań 
w tym zakresie, aby zwiększyć skuteczność 
systemu kształcenia;

Or. pl

Poprawka 57
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. jest bardzo zaniepokojony rosnącą 
liczbą bezrobotnych młodych ludzi, 
zwłaszcza w dobie trwającego kryzysu 
gospodarczego; apeluje do państw 
członkowskich o zapewnienie 
maksymalnej elastyczności rynków pracy, 
aby zagwarantować, że osoby kończące 
kształcenie lub szkolenie będą mogły 
łatwo znaleźć zatrudnienie i zmienić 
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pracę;

Or. en

Poprawka 58
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. przypomina, że państwa członkowskie 
muszą uwzględnić wymiar 
międzypokoleniowy w swoich strategiach
politycznych na rzecz wspierania 
zatrudnienia, aby uniknąć obecnej 
konkurencji w zakresie zatrudniania 
młodzieży i osób starszych;

Or. en

Poprawka 59
Cătălin Sorin Ivan

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla znaczenie włączenia 
umiejętności korzystania z mediów na 
wszystkich szczeblach kształcenia oraz 
kontynuowania tego procesu podczas 
staży, aby osiągnąć biegłość w korzystaniu 
z mediów u wszystkich obywateli;

Or. en
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Poprawka 60
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. apeluje do państw członkowskich o 
zapewnienie młodzieży sprzętu 
niezbędnego do rozwoju umiejętności 
wymaganych w przemyśle, aby zwiększyć 
możliwość zdobycia zatrudnienia po 
zakończeniu kształcenia lub szkolenia;

Or. en

Poprawka 61
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 7c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. podkreśla znaczenie przyjęcia przez 
państwa członkowskie przepisów 
chroniących młodych ludzi na rynku 
pracy i pozwalających im na wejście w 
niezależne, dorosłe życie, takich jak płaca 
minimalna wprowadzona w Wielkiej 
Brytanii.

Or. en


