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Módosítás 1
Emma McClarkin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat arra, hogy az oktatásba és 
képzésbe való befektetés, valamint a 
képzési igények előrejelzése központi 
szerepet játszanak, amennyiben eleget 
kívánunk tenni az EU 2020 stratégia 
szerinti, a képzettségi szint javítására 
vonatkozó kötelezettségnek, amelynek 
értelmében az iskolából kimaradók 
arányát legalább 10%-ra kívánatos 
csökkenteni, és a felsőfokú vagy ennek 
megfelelő végzettséggel rendelkezők 
arányát legalább 40%-ra növelni;

1. rámutat arra, hogy az oktatásba és 
képzésbe való befektetés, valamint a 
képzési igények előrejelzése központi 
szerepet játszanak, amennyiben a 
tagállamok erősíteni kívánják a 
növekedést és versenyképesek kívánnak 
maradni a nemzetközi piacon;

Or. en

Módosítás 2
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat arra, hogy az oktatásba és 
képzésbe való befektetés, valamint a 
képzési igények előrejelzése központi 
szerepet játszanak, amennyiben eleget 
kívánunk tenni az EU 2020 stratégia 
szerinti, a képzettségi szint javítására 
vonatkozó kötelezettségnek, amelynek 
értelmében az iskolából kimaradók arányát 
legalább 10%-ra kívánatos csökkenteni, és 
a felsőfokú vagy ennek megfelelő 
végzettséggel rendelkezők arányát legalább 
40%-ra növelni;

1. rámutat arra, hogy az oktatásba és 
képzésbe való befektetés, valamint az 
európaiak szakképzettségi szintjének 
emelése központi szerepet játszanak, 
amennyiben eleget kívánunk tenni az EU 
2020 stratégia szerinti, a képzettségi szint 
javítására vonatkozó kötelezettségnek, 
amelynek értelmében az iskolából 
kimaradók arányát legalább 10%-ra 
kívánatos csökkenteni, és a felsőfokú vagy 
ennek megfelelő végzettséggel rendelkezők 
arányát legalább 40%-ra növelni;

Or. fr
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Módosítás 3
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat arra, hogy az oktatásba és 
képzésbe való befektetés, valamint a 
képzési igények előrejelzése központi 
szerepet játszanak, amennyiben eleget 
kívánunk tenni az EU 2020 stratégia 
szerinti, a képzettségi szint javítására 
vonatkozó kötelezettségnek, amelynek 
értelmében az iskolából kimaradók arányát 
legalább 10%-ra kívánatos csökkenteni, és 
a felsőfokú vagy ennek megfelelő 
végzettséggel rendelkezők arányát legalább 
40%-ra növelni;

1. rámutat arra, hogy az oktatásba és 
képzésbe való jelentős – elsősorban állami 
– befektetés biztosítása, valamint a képzési 
igények előrejelzése központi szerepet 
játszanak, amennyiben eleget kívánunk 
tenni az EU 2020 stratégia szerinti, a 
képzettségi szint javítására vonatkozó 
kötelezettségnek, amelynek értelmében az 
iskolából kimaradók arányát legalább 10%-
ra kívánatos csökkenteni, és a felsőfokú 
vagy ennek megfelelő végzettséggel 
rendelkezők arányát legalább 40%-ra 
növelni;

Or. fr

Módosítás 4
Seán Kelly

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. sajnálatosnak tartja, hogy az EU-ban 
a fiatalok körében a munkanélküliség 
aránytalanul magas; megjegyzi, hogy a 
fiatalok munkanélkülisége káros a 
társadalmi kohézióra, a méltányosságra és 
növekedésre; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy együttesen 
dolgozzanak az e válság leküzdését célzó, 
aktív munkaerő-piaci szakpolitikák 
végrehajtása fontossági sorrendjének 
meghatározásán;
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Or. en

Módosítás 5
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a minőségi 
közoktatáshoz és az egész életen át tartó 
tanuláshoz való egyenlő és általános 
hozzáférés biztosítása mind az egyének 
szellemi és társadalmi kiteljesedése, mind 
pedig a szakmai beilleszkedéshez 
szükséges készségek megszerzése 
szempontjából elsődleges fontosságú;

Or. fr

Módosítás 6
Silvia Costa

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. e célkitűzések elérése érdekében 
kiemeli a szakmai képesítések és 
képzettségek megszerzésére irányuló 
integrált oktatási, képzési és 
foglalkoztatási programok jelentőségét, 
valamint a felnőttképzésre és az alapszintű 
készségek pótlására irányuló, célzott 
kezdeményezések szükségességét; az 
állampolgárok alacsonyabb 
iskolázottságuk és képzettségük miatt 
leggyengébb csoportjainak bevonása 
érdekében felkéri a tagállamokat, hogy 
hozzanak létre a területükön 
karriertanácsadó szolgáltatásokat, 
amelyek hasznos információkat nyújtanak 
a potenciális érdeklődők számára a 
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tanulási és képzési lehetőségekről, 
valamint elvégzik az egyéni kompetenciák 
felmérését;

Or. it

Módosítás 7
Iosif Matula

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. elismeri azon hozzájárulás
fontosságát, amelyet a szakképzésnek kell 
nyújtania ahhoz, hogy nagyszámú fiatal 
felismerhesse lehetőségeit, valamint az 
Európa 2020 stratégia célkitűzései 
megvalósuljanak; 

Or. ro

Módosítás 8
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a bizottsági 
közleményben javasolt intézkedések 
komoly szakpolitikai koordinációt fognak 
igényelni; ezért sürgeti a tagállamokat és 
különösen azok érintett minisztériumait, 
hogy fokozottabban vegyenek részt a 
képzési igények időben történő 
meghatározásában; határozott 
meggyőződése, hogy az oktatási és képzési 
programok kidolgozása során 
elengedhetetlen a hatékony, különleges 
mechanizmusokat alkalmazó 
kommunikáció a munkaadók és az 

2. úgy véli, hogy a bizottsági 
közleményben javasolt intézkedések 
komoly szakpolitikai koordinációt fognak 
igényelni; ezért sürgeti a tagállamokat és 
különösen azok érintett minisztériumait, 
hogy oktatási, képzési és egész életen tartó 
tanulási programjaikba vegyék fel az 
információs és kommunikációs 
technológiákra, a művészi készségekre, a 
mobilitásra, a demokratikus részvételre és 
a multikulturalizmusra irányuló 
transzverzális kompetenciákat; ezért 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az 
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oktatási intézmények között; informális és nem formális oktatásban 
szerzett képességeket és készségeket 
elismerjék és kiaknázzák;

Or. fr

Módosítás 9
Kinga Göncz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a bizottsági 
közleményben javasolt intézkedések 
komoly szakpolitikai koordinációt fognak 
igényelni; ezért sürgeti a tagállamokat és 
különösen azok érintett minisztériumait, 
hogy fokozottabban vegyenek részt a 
képzési igények időben történő 
meghatározásában; határozott 
meggyőződése, hogy az oktatási és képzési 
programok kidolgozása során 
elengedhetetlen a hatékony, különleges 
mechanizmusokat alkalmazó 
kommunikáció a munkaadók és az 
oktatási intézmények között;

2. úgy véli, hogy a bizottsági 
közleményben javasolt intézkedések 
komoly szakpolitikai koordinációt fognak 
igényelni; ezért sürgeti a tagállamokat és 
különösen azok érintett minisztériumait, 
hogy fokozottabban vegyenek részt a 
képzési igények időben történő 
meghatározásában; határozott 
meggyőződése, hogy az oktatási és képzési 
programok kidolgozása során 
elengedhetetlen a szociális partnerek és az 
oktatási intézmények különleges 
mechanizmusok alkalmazásával történő, 
aktív bevonása;

Or. en

Módosítás 10
Marek Henryk Migalski

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a bizottsági 
közleményben javasolt intézkedések 
komoly szakpolitikai koordinációt fognak 
igényelni; ezért sürgeti a tagállamokat és 
különösen azok érintett minisztériumait, 

2. úgy véli, hogy a bizottsági 
közleményben javasolt intézkedések 
komoly tagállami szakpolitikai 
koordinációt fognak igényelni; ezért 
ösztönzi a tagállamokat és különösen azok 
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hogy fokozottabban vegyenek részt a 
képzési igények időben történő 
meghatározásában; határozott 
meggyőződése, hogy az oktatási és képzési 
programok kidolgozása során 
elengedhetetlen a hatékony, különleges 
mechanizmusokat alkalmazó 
kommunikáció a munkaadók és az oktatási 
intézmények között;

érintett minisztériumait, hogy 
fokozottabban vegyenek részt a képzési 
igények időben történő meghatározásában; 
határozott meggyőződése, hogy az oktatási 
és képzési programok kidolgozása során 
elengedhetetlen az egyes tagállamok által 
kifejlesztett hatékony, különleges
mechanizmusokat alkalmazó 
kommunikáció a munkaadók és az oktatási 
intézmények között;

Or. pl

Módosítás 11
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a bizottsági 
közleményben javasolt intézkedések 
komoly szakpolitikai koordinációt fognak 
igényelni; ezért sürgeti a tagállamokat és 
különösen azok érintett minisztériumait, 
hogy fokozottabban vegyenek részt a 
képzési igények időben történő 
meghatározásában; határozott 
meggyőződése, hogy az oktatási és képzési 
programok kidolgozása során 
elengedhetetlen a hatékony, különleges 
mechanizmusokat alkalmazó 
kommunikáció a munkaadók és az oktatási 
intézmények között;

2. úgy véli, hogy a bizottsági 
közleményben javasolt intézkedések 
komoly szakpolitikai koordinációt fognak 
igényelni; ezért sürgeti a tagállamokat és 
különösen azok érintett minisztériumait, 
hogy fokozottabban vegyenek részt a 
képzési igények időben, ajánlottan 
legalább tízéves távlatban történő 
meghatározásában; határozott 
meggyőződése, hogy az oktatási és képzési 
programok kidolgozása során szükséges a 
hatékony, különleges mechanizmusokat 
alkalmazó kommunikáció a munkaadók és 
az oktatási intézmények között;

Or. en

Módosítás 12
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a bizottsági 
közleményben javasolt intézkedések 
komoly szakpolitikai koordinációt fognak 
igényelni; ezért sürgeti a tagállamokat és 
különösen azok érintett minisztériumait, 
hogy fokozottabban vegyenek részt a 
képzési igények időben történő 
meghatározásában; határozott 
meggyőződése, hogy az oktatási és képzési 
programok kidolgozása során 
elengedhetetlen a hatékony, különleges 
mechanizmusokat alkalmazó 
kommunikáció a munkaadók és az oktatási 
intézmények között;

2. úgy véli, hogy a bizottsági 
közleményben javasolt intézkedések 
komoly szakpolitikai koordinációt fognak 
igényelni; ezért sürgeti a tagállamokat és 
különösen azok érintett minisztériumait, 
hogy fokozottabban vegyenek részt a 
képzési igények időben történő 
meghatározásában; határozott 
meggyőződése, hogy az oktatási és képzési 
programok kidolgozása során 
elengedhetetlen a hatékony, különleges 
mechanizmusokat alkalmazó 
kommunikáció a munkaadók, az oktatási 
intézmények és a képzési szervezetek
között;

Or. fr

Módosítás 13
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a bizottsági 
közleményben javasolt intézkedések 
komoly szakpolitikai koordinációt fognak 
igényelni; ezért sürgeti a tagállamokat és 
különösen azok érintett minisztériumait, 
hogy fokozottabban vegyenek részt a 
képzési igények időben történő 
meghatározásában; határozott 
meggyőződése, hogy az oktatási és képzési 
programok kidolgozása során 
elengedhetetlen a hatékony, különleges 
mechanizmusokat alkalmazó 
kommunikáció a munkaadók és az oktatási 
intézmények között;

2. úgy véli, hogy a bizottsági 
közleményben javasolt intézkedések 
komoly szakpolitikai koordinációt fognak 
igényelni; ezért sürgeti a tagállamokat és 
különösen azok érintett minisztériumait, 
hogy fokozottabban vegyenek részt a 
képzési igények időben történő 
meghatározásában; határozott 
meggyőződése, hogy az oktatási és képzési 
programok kidolgozása során – a 
munkaerő-piaci igények meghatározása 
érdekében – elengedhetetlen a hatékony, 
különleges mechanizmusokat alkalmazó 
kommunikáció és együttműködés a 
munkaadók és az oktatási intézmények 
között;
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Or. en

Módosítás 14
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a bizottsági 
közleményben javasolt intézkedések 
komoly szakpolitikai koordinációt fognak 
igényelni; ezért sürgeti a tagállamokat és 
különösen azok érintett minisztériumait, 
hogy fokozottabban vegyenek részt a 
képzési igények időben történő 
meghatározásában; határozott 
meggyőződése, hogy az oktatási és képzési 
programok kidolgozása során 
elengedhetetlen a hatékony, különleges 
mechanizmusokat alkalmazó 
kommunikáció a munkaadók és az oktatási 
intézmények között;

2. úgy véli, hogy a bizottsági 
közleményben javasolt intézkedések 
komoly szakpolitikai koordinációt fognak 
igényelni; ezért sürgeti a tagállamokat és 
különösen azok érintett minisztériumait, 
hogy fokozottabban vegyenek részt a 
képzési igények időben történő 
meghatározásában; egyidejűleg felhívja a 
figyelmet arra, hogy biztosítani kell, hogy 
a lakosság EU-szerte minőségi 
információkhoz férjen hozzá az 
állásokról, készségekről és képzési 
lehetőségekről; határozott meggyőződése, 
hogy az oktatási és képzési programok 
kidolgozása során elengedhetetlen a 
hatékony, különleges mechanizmusokat 
alkalmazó kommunikáció a munkaadók és 
az oktatási intézmények között;

Or. pl

Módosítás 15
Silvia Costa

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a bizottsági 
közleményben javasolt intézkedések 
komoly szakpolitikai koordinációt fognak 
igényelni; ezért sürgeti a tagállamokat és 
különösen azok érintett minisztériumait, 
hogy fokozottabban vegyenek részt a 

2. úgy véli, hogy a bizottsági 
közleményben javasolt intézkedések 
komoly szakpolitikai koordinációt fognak 
igényelni; ezért sürgeti a tagállamokat és 
különösen azok érintett minisztériumait, 
hogy fokozottabban vegyenek részt a 
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képzési igények időben történő 
meghatározásában; határozott 
meggyőződése, hogy az oktatási és képzési 
programok kidolgozása során 
elengedhetetlen a hatékony, különleges 
mechanizmusokat alkalmazó 
kommunikáció a munkaadók és az oktatási 
intézmények között;

képzési igények időben történő 
meghatározásában; határozott 
meggyőződése, hogy az oktatási és képzési 
programok kidolgozása során 
elengedhetetlen a hatékony, különleges 
mechanizmusokat alkalmazó 
kommunikáció a munkaadók és az oktatási 
intézmények között; megjegyzi, hogy ezért 
megfelelőképpen támogatni kell az olyan 
eszközöket, mint a különböző ágazatokban 
megkövetelt, a munkaerőigény 
felmérésére irányuló, a szociális 
partnerség keretében végrehajtott
vizsgálatok;

Or. it

Módosítás 16
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy az EU munkaerejének 
képzettebbé kell válnia, hogy képes legyen 
a technológiai változáshoz és az új 
munkaszervezési módszerekhez 
hozzájárulni és alkalmazkodni; felhívja a 
tagállamokat, hogy nagyobb mértékben 
ruházzanak be az oktatási és képzési 
rendszerekbe a készségekkel szemben 
támasztott jövőbeli követelményeknek való 
megfelelés, a kereslet és kínálat 
összehangolása, valamint a
karriertanácsadó szolgáltatások nyújtása 
érdekében;

Or. lt

Módosítás 17
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy egy olyan on-line eszköz 
létrehozása, mint az „uniós 
készségkörkép”, segíthetné a jövőbeli 
munkavállalókat abban, hogy a készségek 
megfelelő kombinációját sajátítsák el, 
például információs és kommunikációs 
technológiákat és idegen nyelveket, ily 
módon növelve munkalehetőségeiket és 
alkalmazkodó képességüket; határozott 
meggyőződése, hogy ennek az 
előrejelzésnek tízéves időtartamot kell 
magában foglalnia;

3. elismeri, hogy a munkalehetőségekről 
egyértelmű információkat szolgáltató, on-
line karriermobilitási eszközök létrehozása 
segíthetné a jövőbeli munkavállalókat 
abban, hogy a készségek megfelelő 
kombinációját sajátítsák el, például 
információs és kommunikációs 
technológiákat és idegen nyelveket, ily 
módon növelve munkalehetőségeiket és 
alkalmazkodó képességüket; határozott 
meggyőződése, hogy ennek az 
előrejelzésnek tízéves időtartamot kell 
magában foglalnia;

Or. pl

Módosítás 18
Chrysoula Paliadeli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy egy olyan on-line eszköz 
létrehozása, mint az „uniós 
készségkörkép”, segíthetné a jövőbeli 
munkavállalókat abban, hogy a készségek 
megfelelő kombinációját sajátítsák el, 
például információs és kommunikációs 
technológiákat és idegen nyelveket, ily 
módon növelve munkalehetőségeiket és 
alkalmazkodó képességüket; határozott 
meggyőződése, hogy ennek az 
előrejelzésnek tízéves időtartamot kell 
magában foglalnia;

3. elismeri, hogy a CEDEFOP-pal 
együttműködésben egy olyan on-line 
eszköz létrehozása, mint az „uniós 
készségkörkép”, segíteni fogja a jövőbeli 
munkavállalókat abban, hogy a készségek 
megfelelő kombinációját sajátítsák el, 
például információs és kommunikációs 
technológiákat és idegen nyelveket, ily 
módon növelve munkalehetőségeiket és 
alkalmazkodó képességüket; határozott 
meggyőződése, hogy ennek az 
előrejelzésnek tízéves időtartamot kell 
magában foglalnia;

Or. en
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Módosítás 19
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy egy olyan on-line eszköz 
létrehozása, mint az „uniós 
készségkörkép”, segíthetné a jövőbeli 
munkavállalókat abban, hogy a készségek 
megfelelő kombinációját sajátítsák el, 
például információs és kommunikációs 
technológiákat és idegen nyelveket, ily 
módon növelve munkalehetőségeiket és 
alkalmazkodó képességüket; határozott 
meggyőződése, hogy ennek az 
előrejelzésnek tízéves időtartamot kell 
magában foglalnia;

3. üdvözli az Európai Foglalkoztatási 
Megfigyelőközpont megalapítását, és 
elismeri, hogy egy olyan on-line eszköz 
létrehozása, mint az „uniós 
készségkörkép”, segíthetné a jövőbeli 
munkavállalókat a pályaválasztásban és
abban, hogy a készségek megfelelő 
kombinációját sajátítsák el, például 
információs és kommunikációs 
technológiákat és idegen nyelveket, ily 
módon növelve munkalehetőségeiket és 
alkalmazkodó képességüket; határozott 
meggyőződése, hogy ennek az 
előrejelzésnek tízéves időtartamot kell 
magában foglalnia;

Or. fr

Módosítás 20
Iosif Matula

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. álláspontja szerint az oktatás és az 
üzleti világ közötti szorosabb kapcsolatok 
segíteni tudnának az egy adott időpontban 
szükséges képességek helytálló 
azonosításában, következésképpen a 
fiatalok foglalkoztatási piacra való 
belépésének elősegítésében; 

Or. ro
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Módosítás 21
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek, 
amellett, hogy központi szerepet 
játszhatnak a tagállamok regionális 
gazdaságaiban, egyedülálló helyszínei az 
innováció, az oktatás és a kutatás 
találkozásának, és ez munkahelyek 
teremtéséhez is vezethet; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemek, a régiók, a kormányok 
és a vállalkozások közötti együttműködés 
alapvető fontosságú;

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek és a 
képzési szervezetek, amellett, hogy 
központi szerepet játszanak a tagállamok 
regionális gazdaságaiban, egyedülálló 
helyszínei az innováció, az oktatás, a 
képzés és a kutatás találkozásának, és ez 
munkahelyek teremtéséhez is vezethet; 
hangsúlyozza, hogy az egyetemek, a 
képzési szervezetek, a régiók, a kormányok 
és a vállalkozások közötti együttműködés 
alapvető fontosságú Európa gazdasági és 
társadalmi fejlődéséhez;

Or. fr

Módosítás 22
Hannu Takkula

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek, 
amellett, hogy központi szerepet 
játszhatnak a tagállamok regionális 
gazdaságaiban, egyedülálló helyszínei az 
innováció, az oktatás és a kutatás 
találkozásának, és ez munkahelyek 
teremtéséhez is vezethet; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemek, a régiók, a kormányok 
és a vállalkozások közötti együttműködés 
alapvető fontosságú;

4. emlékeztet rá, hogy a felsőoktatási 
intézmények, amellett, hogy központi 
szerepet játszhatnak a tagállamok 
regionális gazdaságaiban, egyedülálló 
helyszínei az innováció, az oktatás és a 
kutatás találkozásának, és ez munkahelyek 
teremtéséhez is vezethet; hangsúlyozza, 
hogy a felsőoktatási intézmények, a 
régiók, a kormányok és a vállalkozások 
közötti együttműködés alapvető 
fontosságú;

Or. en
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Módosítás 23
Marek Henryk Migalski

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek, 
amellett, hogy központi szerepet 
játszhatnak a tagállamok regionális 
gazdaságaiban, egyedülálló helyszínei az 
innováció, az oktatás és a kutatás 
találkozásának, és ez munkahelyek 
teremtéséhez is vezethet; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemek, a régiók, a kormányok 
és a vállalkozások közötti együttműködés 
alapvető fontosságú;

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek, 
amellett, hogy központi szerepet 
játszhatnak a tagállamok gazdaságaiban, 
egyedülálló helyszínei az innováció, az 
oktatás és a kutatás találkozásának, és ez 
munkahelyek teremtéséhez is vezethet; 
hangsúlyozza, hogy az egyetemek, a
régiók, a kormányok és a vállalkozások 
közötti – egyrészt az uniós tagállamokon 
belül és azok között, másrészt az európai 
szomszédságpolitika országaival folytatott 
– együttműködés alapvető fontosságú;

Or. pl

Módosítás 24
Chrysoula Paliadeli

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek,
amellett, hogy központi szerepet 
játszhatnak a tagállamok regionális 
gazdaságaiban, egyedülálló helyszínei az 
innováció, az oktatás és a kutatás 
találkozásának, és ez munkahelyek 
teremtéséhez is vezethet; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemek, a régiók, a kormányok 
és a vállalkozások közötti együttműködés 
alapvető fontosságú;

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek és 
más felsőoktatási intézmények amellett, 
hogy központi szerepet játszhatnak a 
tagállamok regionális gazdaságaiban, 
egyedülálló helyszínei az innováció, az 
oktatás és a kutatás találkozásának, és ez 
munkahelyek teremtéséhez is vezethet; 
hangsúlyozza, hogy az egyetemi karok, az 
egyetemek, a régiók, a kormányok és a 
vállalkozások közötti együttműködés 
alapvető fontosságú;

Or. en
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Módosítás 25
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek, 
amellett, hogy központi szerepet 
játszhatnak a tagállamok regionális 
gazdaságaiban, egyedülálló helyszínei az 
innováció, az oktatás és a kutatás 
találkozásának, és ez munkahelyek 
teremtéséhez is vezethet; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemek, a régiók, a kormányok 
és a vállalkozások közötti együttműködés 
alapvető fontosságú;

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek, 
amellett, hogy központi szerepet játszanak
a tagállamok regionális gazdaságaiban, 
egyedülálló helyszínei az innováció, az 
oktatás és a kutatás találkozásának, és ez 
munkahelyek teremtéséhez is vezet; 
hangsúlyozza, hogy az egyetemek, a 
régiók, a kormányok és a vállalkozások 
közötti együttműködés alapvető 
fontosságú;

Or. en

Módosítás 26
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek, 
amellett, hogy központi szerepet 
játszhatnak a tagállamok regionális 
gazdaságaiban, egyedülálló helyszínei az 
innováció, az oktatás és a kutatás 
találkozásának, és ez munkahelyek 
teremtéséhez is vezethet; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemek, a régiók, a kormányok 
és a vállalkozások közötti együttműködés 
alapvető fontosságú;

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek, 
amellett, hogy központi szerepet 
játszhatnak a tagállamok regionális 
gazdaságaiban, egyedülálló helyszínei az 
innováció, az oktatás és a kutatás 
találkozásának, és ez munkahelyek 
teremtéséhez is vezethet; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemek, a régiók, a kormányok, 
a szociális partnerek, az egyesületek és a 
vállalkozások közötti együttműködés 
alapvető fontosságú;

Or. fr



AM\870211HU.doc 17/34 PE467.090v01-00

HU

Módosítás 27
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek, 
amellett, hogy központi szerepet 
játszhatnak a tagállamok regionális 
gazdaságaiban, egyedülálló helyszínei az 
innováció, az oktatás és a kutatás 
találkozásának, és ez munkahelyek 
teremtéséhez is vezethet; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemek, a régiók, a kormányok 
és a vállalkozások közötti együttműködés 
alapvető fontosságú;

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek, 
amellett, hogy központi szerepet 
játszhatnak a tagállamok regionális 
gazdaságaiban, egyedülálló helyszínei az 
innováció, az oktatás és a kutatás 
találkozásának, és ez munkahelyek 
teremtéséhez is vezethet; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemek, a régiók, a kormányok 
és a vállalkozások közötti szoros 
együttműködés alapvető fontosságú és azt 
fokozni kell;

Or. en

Módosítás 28
Emma McClarkin

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek, 
amellett, hogy központi szerepet 
játszhatnak a tagállamok regionális 
gazdaságaiban, egyedülálló helyszínei az 
innováció, az oktatás és a kutatás 
találkozásának, és ez munkahelyek 
teremtéséhez is vezethet; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemek, a régiók, a kormányok 
és a vállalkozások közötti együttműködés 
alapvető fontosságú;

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek, 
amellett, hogy központi szerepet 
játszhatnak a tagállamok regionális 
gazdaságaiban, egyedülálló helyszínei az 
innováció, az oktatás és a kutatás 
találkozásának, és ez munkahelyek 
teremtéséhez is vezethet; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemek, a régiók, a kormányok 
és a vállalkozások közötti együttműködés 
alapvető fontosságú; elismeri ezzel 
összefüggésben az egyetemek és a 
vállalkozások közötti párbeszéd szerepét;

Or. en
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Módosítás 29
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek, 
amellett, hogy központi szerepet 
játszhatnak a tagállamok regionális 
gazdaságaiban, egyedülálló helyszínei az 
innováció, az oktatás és a kutatás 
találkozásának, és ez munkahelyek 
teremtéséhez is vezethet; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemek, a régiók, a kormányok 
és a vállalkozások közötti együttműködés 
alapvető fontosságú;

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek, 
amellett, hogy központi szerepet 
játszhatnak a tagállamok regionális 
gazdaságaiban, egyedülálló helyszínei az 
innováció, az oktatás és a kutatás 
találkozásának, és ez munkahelyek 
teremtéséhez is vezethet; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemek, a régiók, a kormányok 
és a vállalkozások közötti együttműködés 
alapvető fontosságú; megjegyzi egyben, 
hogy az oktatás nemzetközivé válása 
társadalmi, kulturális és gazdasági 
jelentőségű, és ezért sürgeti a Bizottságot, 
hogy segítse elő a kutatók, diákok, 
tudósok és előadók nemzetközi mobilitását 
az EU-n belül és azon kívül egyaránt;

Or. lt

Módosítás 30
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek, 
amellett, hogy központi szerepet 
játszhatnak a tagállamok regionális 
gazdaságaiban, egyedülálló helyszínei az 
innováció, az oktatás és a kutatás 
találkozásának, és ez munkahelyek 
teremtéséhez is vezethet; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemek, a régiók, a kormányok 
és a vállalkozások közötti együttműködés 
alapvető fontosságú;

4. emlékeztet rá, hogy az egyetemek, 
amellett, hogy központi szerepet 
játszhatnak a tagállamok regionális 
gazdaságaiban, egyedülálló helyszínei az 
innováció, az oktatás és a kutatás 
találkozásának, és ez munkahelyek 
teremtéséhez is vezethet; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemek, a régiók, a kormányok 
és a vállalkozások közötti együttműködés 
alapvető fontosságú; megjegyzi egyben, 
hogy az oktatás nemzetközivé válása 
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társadalmi, kulturális és gazdasági 
jelentőségű, és ezért sürgeti a Bizottságot, 
hogy segítse elő a kutatók, diákok, 
tudósok és előadók nemzetközi mobilitását 
az EU-n belül és azon kívül egyaránt;

Or. lt

Módosítás 31
Georgios Papanikolaou

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. aggályainak ad hangot amiatt, hogy a 
magasan képzett egyének képességeikhez 
képest alacsonyabb szintű munkát vagy 
szakképzettséget nem igénylő munkát 
vállalnak, ami az EU-ban 
„agypazarláshoz” vezet;  

Or. el

Módosítás 32
Marek Henryk Migalski

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kézművesség 
hagyománya és az ehhez kapcsolódó 
képességek megőrzésének és stratégiák 
kidolgozásának a szükségességét a 
kézműves vállalkozók számára annak 
érdekében, hogy megőrizzék a kézműves 
ágazat kulturális identitását;

törölve

Or. pl
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Módosítás 33
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kézművesség 
hagyománya és az ehhez kapcsolódó 
képességek megőrzésének és stratégiák 
kidolgozásának a szükségességét a 
kézműves vállalkozók számára annak 
érdekében, hogy megőrizzék a kézműves 
ágazat kulturális identitását;

5. hangsúlyozza a kézművesség 
hagyománya és az ehhez kapcsolódó 
képességek megőrzésének és stratégiák 
kidolgozásának a szükségességét a 
kézműves vállalkozók számára annak 
érdekében, hogy megőrizzék a kézműves 
ágazat kulturális identitását; e tekintetben 
felhívja a figyelmet a fiatal kézművesek 
visszonossági alapú szakmai képzése és 
mobilitása támogatásának fontosságára, 
és kéri a tagállamokat, hogy tegyenek 
intézkedéseket, amelyek ösztönzik a 
szakmai gyakorlatok és munkahelyek 
megteremtését fiatal kézművesek számára;

Or. fr

Módosítás 34
Silvia Costa

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kézművesség 
hagyománya és az ehhez kapcsolódó 
képességek megőrzésének és stratégiák 
kidolgozásának a szükségességét a 
kézműves vállalkozók számára annak 
érdekében, hogy megőrizzék a kézműves 
ágazat kulturális identitását;

5. hangsúlyozza a kézművesség 
hagyománya és az ehhez kapcsolódó 
képességek megőrzésének és stratégiák 
kidolgozásának a szükségességét a 
kézműves vállalkozók számára annak 
érdekében, hogy megőrizzék a kézműves 
ágazat kulturális identitását; megjegyzi, 
hogy a szakmai gyakorlat – mint a 
fiatalok ezen ágazatba történő bevonására 
szolgáló eszköz – előmozdítása a munka 
és az oktatás, illetve képzés közötti 
hatékony kapcsolat révén, a 
szabálytalanságok megelőzése érdekében, 
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támogatásra érdemes, hathatós politikai 
intézkedés lehet;

Or. it

Módosítás 35
Chrysoula Paliadeli

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kézművesség 
hagyománya és az ehhez kapcsolódó 
képességek megőrzésének és stratégiák 
kidolgozásának a szükségességét a 
kézműves vállalkozók számára annak 
érdekében, hogy megőrizzék a kézműves 
ágazat kulturális identitását;

5. hangsúlyozza a kézművesség 
hagyománya és az ehhez kapcsolódó 
képességek megőrzésének és stratégiák 
kidolgozásának a szükségességét a 
kézműves vállalkozók számára annak 
érdekében, hogy megőrizzék a kézműves 
ágazat kulturális identitását; hangsúlyozza 
e tekintetben a humán tárgyak – mint a 
múlt vizsgálatának és a kulturális 
identitás megőrzése területének –
fontosságát;

Or. en

Módosítás 36
László Tőkés

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy intézkedéseket kell 
végrehajtani az informális és munkahelyi 
képzés rendszerének – például a 
tanulószerződéses gyakorlati képzésnek –
a hagyományos mesterségeken és 
szakmákon belüli létrehozására 
vonatkozóan az új készségek és a 
munkahelyek megszerzésének elérhetőbbé 
tétele, illetve a munkaerő-piaci 
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diverzifikáció előmozdítása érdekében.

Or. en

Módosítás 37
László Tőkés

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy növelni kell azon 
szakmák és foglalkozások ismertségét és 
vonzerejét, amelyek tekintetében 
munkaerő-piaci hiány tapasztalható.

Or. en

Módosítás 38
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot, hogy növelje a 
Leonardo da Vinci program ismertségét, 
amely program lehetővé teszi, hogy új 
képességeket, tudást és képesítéseket 
szerezzenek az emberek, és amely a 
szakképzést mindenki számára vonzóbbá 
teszi;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy 
biztosítson nagyobb láthatóságot és 
pénzügyi támogatást a Leonardo da Vinci 
program számára, amely program lehetővé 
teszi, hogy új képességeket, tudást és 
képesítéseket szerezzenek az emberek, és 
amely a szakképzést mindenki számára 
vonzóbbá teszi;

Or. en

Módosítás 39
Juozas Imbrasas
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot, hogy növelje a 
Leonardo da Vinci program ismertségét, 
amely program lehetővé teszi, hogy új 
képességeket, tudást és képesítéseket 
szerezzenek az emberek, és amely a 
szakképzést mindenki számára vonzóbbá 
teszi;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy növelje a 
Leonardo da Vinci program ismertségét, 
amely program lehetővé teszi, hogy új 
képességeket, tudást és képesítéseket 
szerezzenek az emberek, és amely a 
szakképzést mindenki számára vonzóbbá 
teszi; megjegyzi, hogy az Erasmus 
alprogramnak 100%-hoz közeli a 
végrehajtási rátája; emlékeztet arra, hogy 
jól dokumentált bizonyítékok igazolják, 
hogy az Erasmus jelentősen elősegíti a 
külföldi tanulást és a diákokat a készségek 
szélesebb körével ruházza fel, és hogy ez 
viszont jelentősen javítja az Erasmusban 
részt vevő diákok későbbi foglalkoztatási 
kilátásait, és ezzel számottevően 
hozzájárul Európa versenyképességéhez;

Or. lt

Módosítás 40
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot, hogy növelje a 
Leonardo da Vinci program ismertségét, 
amely program lehetővé teszi, hogy új 
képességeket, tudást és képesítéseket 
szerezzenek az emberek, és amely a 
szakképzést mindenki számára vonzóbbá 
teszi;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy növelje a 
Leonardo da Vinci program ismertségét, 
amely program lehetővé teszi, hogy új 
képességeket, tudást és képesítéseket 
szerezzenek az emberek, és amely a 
szakképzést mindenki számára vonzóbbá 
teszi; megjegyzi, hogy az Erasmus 
alprogramnak 100%-hoz közeli a 
végrehajtási rátája; emlékeztet arra, hogy 
jól dokumentált bizonyítékok igazolják, 
hogy az Erasmus jelentősen elősegíti a 
külföldi tanulást és a diákokat a készségek 
szélesebb körével ruházza fel, és hogy ez 
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viszont jelentősen javítja az Erasmusban 
részt vevő diákok későbbi foglalkoztatási 
kilátásait, és ezzel számottevően 
hozzájárul Európa versenyképességéhez;

Or. lt

Módosítás 41
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot, hogy növelje a 
Leonardo da Vinci program ismertségét, 
amely program lehetővé teszi, hogy új 
képességeket, tudást és képesítéseket 
szerezzenek az emberek, és amely a 
szakképzést mindenki számára vonzóbbá 
teszi;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy növelje a 
Leonardo da Vinci program ismertségét, 
amely program lehetővé teszi, hogy új 
képességeket, tudást és képesítéseket 
szerezzenek az emberek, és amely a 
szakképzést mindenki számára vonzóbbá 
teszi; rámutat továbbá, hogy a 
munkahelyi képzés különösen fontos, és 
felhív azon nemzeti rendszerek 
támogatására, amelyek előmozdítják az 
ilyen jellegű karrierfejlesztési 
lehetőségeket;

Or. pl

Módosítás 42
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot, hogy növelje a 
Leonardo da Vinci program ismertségét, 
amely program lehetővé teszi, hogy új 
képességeket, tudást és képesítéseket 
szerezzenek az emberek, és amely a 
szakképzést mindenki számára vonzóbbá 

6. felszólítja a Bizottságot, hogy növelje a 
Leonardo da Vinci program ismertségét, 
amely program lehetővé teszi, hogy új 
képességeket, tudást és képesítéseket 
szerezzenek az emberek, és amely a 
szakképzést mindenki számára vonzóbbá 



AM\870211HU.doc 25/34 PE467.090v01-00

HU

teszi; teszi; ezzel kapcsolatban felhívja a 
figyelmet az e programra szánt 
költségvetés növelésének fontosságára;

Or. fr

Módosítás 43
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az 
idegen nyelveken való kommunikációs 
képesség nagyon fontos valamennyi uniós 
polgár számára és a munkaadók hasznos 
készségként tekintenek rá az 
álláspályázatok értékelése során; ezért 
ösztönzi a műveltség megkövetelését és 
támogatja a nyelvtanítás fejlesztését;

7. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az 
idegen nyelveken való kommunikációs 
képesség nagyon fontos valamennyi uniós 
polgár számára és a munkaadók hasznos 
készségként tekintenek rá az 
álláspályázatok értékelése során; 
nyomatékosan kéri a tagállamokat, hogy 
tegyenek meg minden ahhoz szükséges 
intézkedést, hogy az idegennyelv-tanítás 
általánossá váljon az oktatási 
intézményekben és a képzési 
szervezetekben;

Or. fr

Módosítás 44
Hannu Takkula

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az 
idegen nyelveken való kommunikációs 
képesség nagyon fontos valamennyi uniós 
polgár számára és a munkaadók hasznos 
készségként tekintenek rá az 
álláspályázatok értékelése során; ezért 
ösztönzi a műveltség megkövetelését és 

7. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az 
idegen nyelveken való kommunikációs 
képesség nagyon fontos valamennyi uniós 
polgár számára és a munkaerőpiacon
hasznos készségként tekintenek rá; ezért 
ösztönzi a műveltség megkövetelését és 
támogatja a nyelvtanulást és a nyelvtanítás 
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támogatja a nyelvtanítás fejlesztését; fejlesztését;

Or. en

Módosítás 45
László Tőkés

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az 
idegen nyelveken való kommunikációs 
képesség nagyon fontos valamennyi uniós 
polgár számára és a munkaadók hasznos 
készségként tekintenek rá az 
álláspályázatok értékelése során; ezért 
ösztönzi a műveltség megkövetelését és 
támogatja a nyelvtanítás fejlesztését;

7. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az 
idegen nyelveken való kommunikációs 
képesség nagyon fontos valamennyi uniós 
polgár számára és a munkaadók hasznos 
készségként tekintenek rá az 
álláspályázatok értékelése során; ezért 
ösztönzi a műveltség megkövetelését és 
támogatja a nyelvtanítás fejlesztését, 
beleértve a nemzetközi viszonylatban 
ritkábban használt nyelveken történő 
kommunikációval kapcsolatos készségek 
megszerzését;

Or. en

Módosítás 46
Silvia Costa

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az 
idegen nyelveken való kommunikációs
képesség nagyon fontos valamennyi uniós 
polgár számára és a munkaadók hasznos 
készségként tekintenek rá az 
álláspályázatok értékelése során; ezért 
ösztönzi a műveltség megkövetelését és 
támogatja a nyelvtanítás fejlesztését;

7. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az 
idegen nyelveken való kommunikációs 
képesség nagyon fontos valamennyi uniós 
polgár számára és a munkaadók hasznos 
készségként tekintenek rá az 
álláspályázatok értékelése során; ezért 
ösztönzi a műveltség megkövetelését és 
támogatja a nyelvtanítás fejlesztését, 
különösen továbbképzés keretében;
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Or. it

Módosítás 47
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy nem helyeznek kellő 
hangsúlyt a nem uniós országokból érkező 
migránsokban a munkaerő-piaci 
szükségletek kielégítése terén rejlő 
lehetőségekre; felhív a migránsok uniós 
munkaerőpiacra és az uniós polgárok 
munkalehetőségeire gyakorolt hatásának 
értékelésére;

Or. lt

Módosítás 48
Silvia Costa

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy a nem egyetemi szintű 
felsőfokú szakképzés rendkívül fontos 
szerepet játszik a készségek 
elsajátításának a vállalkozások 
szükségleteivel, valamint a gazdasági 
növekedésre és termelékenységre 
vonatkozó célkitűzésekkel való
összekapcsolásában;

Or. it

Módosítás 49
Malika Benarab-Attou
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Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. elismeri, hogy a felsőoktatási rendszerek
képesek felkészíteni az embereket a munka 
világára: például a K+F létesítményekkel 
nem rendelkező kkv-k részesülhetnek az 
egyetemi kutatási forrásokból és 
szakértelemből, valamint szakmai 
gyakorlatokat és foglalkoztatási 
lehetőségeket nyújtanak az egyetemisták 
számára; ezért az egymás közötti 
szorosabb együttműködésre szólítja fel a 
felsőoktatási intézményeket és a kkv-kat.

8. elismeri, hogy a felsőoktatási rendszerek 
és a képzési szervezetek képesek 
felkészíteni az embereket a munka 
világára; ezért az egymás közötti szorosabb 
együttműködésre szólítja fel a felsőoktatási 
intézményeket, a képzési szervezeteket és a 
kkv-kat; ezzel kapcsolatban felhívja a 
figyelmet a kulturális és kreatív iparágak 
által az innovatív és transzverzális 
kompetenciák fejlesztését elősegítő 
tanulási és képzési keret biztosításában 
betöltött szerepre.

Or. fr

Módosítás 50
Hannu Takkula

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. elismeri, hogy a felsőoktatási rendszerek 
képesek felkészíteni az embereket a 
munka világára: például a K+F 
létesítményekkel nem rendelkező kkv-k 
részesülhetnek az egyetemi kutatási 
forrásokból és szakértelemből, valamint 
szakmai gyakorlatokat és foglalkoztatási 
lehetőségeket nyújtanak az egyetemisták 
számára; ezért az egymás közötti szorosabb 
együttműködésre szólítja fel a felsőoktatási 
intézményeket és a kkv-kat.

8. elismeri, hogy a felsőoktatási 
intézmények felkészítik az embereket a 
munkaerőpiacra: például a K+F 
létesítményekkel nem rendelkező kkv-k 
részesülhetnek az egyetemi kutatási 
forrásokból és szakértelemből, valamint 
szakmai gyakorlatokat, tanulószerződéses 
gyakorlati képzést és foglalkoztatási 
lehetőségeket nyújtanak az egyetemisták 
számára; ezért az egymás közötti szorosabb 
együttműködésre szólítja fel a felsőoktatási 
intézményeket és a kkv-kat.

Or. en
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Módosítás 51
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. elismeri, hogy a felsőoktatási rendszerek 
képesek felkészíteni az embereket a munka 
világára: például a K+F létesítményekkel 
nem rendelkező kkv-k részesülhetnek az 
egyetemi kutatási forrásokból és 
szakértelemből, valamint szakmai 
gyakorlatokat és foglalkoztatási 
lehetőségeket nyújtanak az egyetemisták 
számára; ezért az egymás közötti szorosabb 
együttműködésre szólítja fel a felsőoktatási 
intézményeket és a kkv-kat.

8. elismeri, hogy a felsőoktatási rendszerek 
képesek felkészíteni az embereket a munka 
világára: például a K+F létesítményekkel 
nem rendelkező kkv-k részesülhetnek az 
egyetemi kutatási forrásokból és 
szakértelemből, valamint oktatói 
tapasztalatuk optimalizálása érdekében 
minőségi szakmai gyakorlatokat és a 
tanulmányaik befejezésével tisztességes
foglalkoztatási lehetőségeket nyújtanak az 
egyetemisták számára; ezért az egymás 
közötti szorosabb együttműködésre szólítja 
fel a felsőoktatási intézményeket és a kkv-
kat.

Or. fr

Módosítás 52
Marek Henryk Migalski

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. elismeri, hogy a felsőoktatási rendszerek 
képesek felkészíteni az embereket a munka 
világára: például a K+F létesítményekkel 
nem rendelkező kkv-k részesülhetnek az 
egyetemi kutatási forrásokból és 
szakértelemből, valamint szakmai 
gyakorlatokat és foglalkoztatási 
lehetőségeket nyújtanak az egyetemisták 
számára; ezért az egymás közötti szorosabb
együttműködésre szólítja fel a felsőoktatási 
intézményeket és a kkv-kat.

8. elismeri, hogy a felsőoktatási rendszerek 
képesek felkészíteni az embereket a munka 
világára: például a K+F létesítményekkel 
nem rendelkező kkv-k részesülhetnek az 
egyetemi kutatási forrásokból és 
szakértelemből, valamint szakmai 
gyakorlatokat és foglalkoztatási 
lehetőségeket nyújtanak az egyetemisták 
számára; ezért javasolja, hogy a 
felsőoktatási intézmények és a kkv-k között 
legyen szorosabb együttműködés.

Or. pl
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Módosítás 53
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
8 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

8. elismeri, hogy a felsőoktatási rendszerek 
képesek felkészíteni az embereket a munka 
világára: például a K+F létesítményekkel 
nem rendelkező kkv-k részesülhetnek az 
egyetemi kutatási forrásokból és 
szakértelemből, valamint szakmai 
gyakorlatokat és foglalkoztatási 
lehetőségeket nyújtanak az egyetemisták 
számára; ezért az egymás közötti 
szorosabb együttműködésre szólítja fel a 
felsőoktatási intézményeket és a kkv-kat.

8. elismeri, hogy a felsőoktatási rendszerek 
képesek felkészíteni a polgárokat a munka 
világára: például a K+F létesítményekkel 
nem rendelkező kkv-k részesülhetnek az 
egyetemi kutatási forrásokból és 
szakértelemből, valamint szakmai 
gyakorlatokat és foglalkoztatási 
lehetőségeket nyújtanak az egyetemisták 
számára; ezért az egymás közötti 
együttműködés erősítésére szólítja fel a 
felsőoktatási intézményeket és a kkv-kat.

Or. en

Módosítás 54
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. elismeri, hogy a felsőoktatási rendszerek 
képesek felkészíteni az embereket a munka 
világára: például a K+F létesítményekkel 
nem rendelkező kkv-k részesülhetnek az 
egyetemi kutatási forrásokból és 
szakértelemből, valamint szakmai 
gyakorlatokat és foglalkoztatási 
lehetőségeket nyújtanak az egyetemisták 
számára; ezért az egymás közötti szorosabb 
együttműködésre szólítja fel a felsőoktatási 
intézményeket és a kkv-kat.

8. elismeri, hogy a felsőoktatási rendszerek 
képesek felkészíteni az embereket a munka 
világára: például a K+F létesítményekkel 
nem rendelkező kkv-k részesülhetnek az 
egyetemi kutatási forrásokból és 
szakértelemből, valamint szakmai 
gyakorlatokat és foglalkoztatási 
lehetőségeket nyújtanak az egyetemisták 
számára; ezért az egymás közötti szorosabb 
együttműködésre szólítja fel a felsőoktatási 
intézményeket és a kkv-kat, egyidejűleg 
középpontba helyezve a vállalkozási 
ismereteket és felkínálva a diákok 
számára a vállalkozói készségek 
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elsajátítását.

Or. en

Módosítás 55
László Tőkés

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felhív a foglalkoztathatóság növelése 
és a tényleges munkaerő-piaci igényeknek 
megfelelő képzés terén a 
tapasztalatcserére, valamint a bevált 
gyakorlatok ismertetésére és 
előmozdítására.

Or. en

Módosítás 56
Georgios Papanikolaou

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felhívja a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék és ismerjék el a nem formális 
oktatáson keresztül szerzett készségeket;

Or. el

Módosítás 57
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8a. emlékeztet az egész életen át tartó 
tanulás – mint az egyén élete során a 
készségek és ismeretek folyamatos 
bővítése – fontosságára, valamint arra, 
hogy ez tovább erősíti a társadalmi 
befogadást, a személyes fejlődést és az 
aktív polgárságot.

Or. en

Módosítás 58
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. felhív a formális és nem formális 
képzés mint az egész életen át tartó 
tanulási folyamat szerves részének 
erőteljesebb támogatására és elismerésére.

Or. en

Módosítás 59
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. hangsúlyozza a környezeti minőség 
megőrzésére és helyreállítására törekvő 
jelenlegi világpiac számára új, 
környezetbarát munkahelyek fontosságát.

Or. en
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Módosítás 60
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
8 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8d. felhívja a tagállamokat, hogy 
folyamatos és célzottan dolgozzanak a 
diákok és munkavállalók mobilitását gátló
közigazgatási és jogi akadályok 
felszámolásán, valamint a diplomák és 
egyéb végzettségek elismerésén.

Or. en

Módosítás 61
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
8 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8e. sürgeti a hátrányos helyzetű csoportok 
munkafolyamatba történő teljes körű 
integrációját szolgáló erőfeszítéseket, 
beleértve a gyakorta kivételes és 
rendkívüli képességekkel rendelkező,
fogyatékkal élők számára megfelelő 
munkahelytípusok megkeresését.

Or. en

Módosítás 62
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
8 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8f. emlékeztet az egyes munkaterületeken 
és beosztásokban tartósan fennálló,
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nemek közötti hátrányos 
megkülönböztetésre, valamint felhív a 
férfiak és nők közötti különbségtétel és 
egyes munkakörök kizárólag férfi vagy 
női munkakörként történő, sztereotip
felfogásának felszámolására.

Or. en


