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Pozměňovací návrh 1
Liz Lynne

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh směrnice Rady 
o provádění zásady rovného zacházení 
s osobami bez ohledu na náboženské 
vyznání či víru, zdravotní postižení, věk 
nebo sexuální orientaci (SEK(2008)2180) 
(SEK(2008)2181),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Liz Lynne

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES 
ze dne 27. listopadu 2000, kterou se 
stanoví obecný rámec pro rovné zacházení 
v zaměstnání a povolání,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Liz Lynne

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svou zprávu o pokroku 
dosaženém v oblasti rovných příležitostí 
a nediskriminace v EU (provedení 
směrnic 2000/43/ES 
a 2000/78/ES)(2007/2202(INI)),

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Liz Lynne

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svou zprávu o návrhu 
směrnice Rady o provádění zásady 
rovného zacházení s osobami bez ohledu 
na náboženské vyznání či víru, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientaci 
(KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 –
2008/0140(CNS)),

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Výboru pro 
kulturu a vzdělávání o dialogu mezi 
univerzitami a podniky: nové partnerství 
pro modernizaci evropských univerzit 
(2009/2099 (INI)),
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Or. de

Pozměňovací návrh 6
Sylvana Rapti

Pozměňovací návrh
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že hospodářská krize 
způsobila obrovský nárůst míry 
nezaměstnanosti v členských státech EU; 
vzhledem k tomu, že tímto trendem byli 
nepřiměřeně zasaženi mladí lidé; vzhledem 
k tomu, že v prosinci 2009 bylo v EU více 
než 5,5 milionů nezaměstnaných mladých 
lidí mladších 25 let, tedy 21,4 % všech 
mladých lidí,

A. vzhledem k tomu, že hospodářská krize 
způsobila obrovský nárůst míry 
nezaměstnanosti v členských státech EU; 
vzhledem k tomu, že tímto trendem byli 
nepřiměřeně zasaženi mladí lidé; vzhledem 
k tomu, že míra nezaměstnanosti mladých 
lidí stoupá výrazněji než průměrná míra 
nezaměstnanosti a že v prosinci 2009 bylo 
v EU více než 5,5 milionů nezaměstnaných 
mladých lidí mladších 25 let, tedy 21,4 % 
všech mladých lidí, čímž vzniká paradoxní 
situace, že mladí lidé, kteří mají být 
s ohledem na stárnutí obyvatelstva 
základní oporou systému důchodového 
zabezpečení, zůstávají místo toho na 
hospodářské periferii,

Or. el

Pozměňovací návrh 7
Joe Higgins

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že mladí lidé mají 
jen omezené možnosti nalézt stálé 
pravidelné zaměstnání; vzhledem k tomu, 
že mladí lidé často vstupují na trh práce 
prostřednictvím atypických, vysoce 
flexibilních, nejistých a nezaručených 
forem zaměstnání (okrajové částečné 
úvazky, dočasná práce nebo pracovní 
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poměr na dobu určitou apod.), přičemž 
pravděpodobnost, že se jedná o odrazový 
můstek ke stálému zaměstnání, je mizivá,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Joe Higgins

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že se zdá, že 
zaměstnavatelé častěji využívají místo 
řádných pracovních smluv formu praxí a 
stáží a zneužívají tak překážek, které jsou 
pro mladé lidi spojeny se vstupem na trh 
práce; vzhledem k tomu, že členské státy 
se musí takovými formami zneužívání 
mladých lidí zabývat a účinně je 
odstraňovat,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že mladé generace 
se musí vypořádat s obrovským 
zadlužením státu způsobeným stávajícími 
generacemi,

Or. de
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Pozměňovací návrh 10
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že pro vytváření 
pracovních míst je klíčový hospodářský 
růst, neboť vyšší růst s sebou nese více 
pracovních příležitostí; připomíná, že více 
než 50 % nových pracovních míst 
v Evropě je vytvořených malými a 
středními podniky,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že přechod od 
vzdělání k praxi a od jednoho zaměstnání 
k jinému je pro mladé lidi v celé EU 
strukturální výzvou; vzhledem k tomu, že 
učňovské vzdělávání má do značné míry 
pozitivní dopad na přístup mladých lidí 
k zaměstnanosti, 

D. vzhledem k tomu, že přechod od 
vzdělání k praxi a od jednoho zaměstnání 
k jinému je pro mladé lidi v celé EU 
strukturální výzvou; vzhledem k tomu, že 
učňovské vzdělávání má do značné míry 
pozitivní dopad na přístup mladých lidí 
k zaměstnanosti, vzhledem k tomu, že řada 
veřejných i soukromých zaměstnavatelů 
přijímá do zaměstnání učně s úmyslem 
nahradit je později jinými a nikoli 
s úmyslem poskytnout jim trvalé 
zaměstnání a umožnit hladký vstup na trh 
práce,

Or. el



PE440.113v02-00 8/70 AM\811773CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 12
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že přechod od 
vzdělání k praxi a od jednoho zaměstnání 
k jinému je pro mladé lidi v celé EU 
strukturální výzvou; vzhledem k tomu, že 
učňovské vzdělávání má do značné míry 
pozitivní dopad na přístup mladých lidí 
k zaměstnanosti,

D. vzhledem k tomu, že přechod od 
vzdělání k praxi a od jednoho zaměstnání 
k jinému je pro mladé lidi v celé EU 
strukturální výzvou; vzhledem k tomu, že 
učňovské vzdělávání má do značné míry 
pozitivní dopad na přístup mladých lidí 
k zaměstnanosti, zejména pokud umožní 
získávání odborných schopností a 
specifických znalostí přímo v podnicích,

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že by se měla výrazně 
zlepšit kvalita vzdělávacích programů a
měla by se rozšiřovat partnerství mezi 
univerzitami a podniky, účinné systémy 
odborné přípravy, půjčky na profesní 
rozvoj a investice zaměstnavatelů do 
odborné přípravy,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že mladí lidé při 
vstupu na trh práce často čelí diskriminaci 
na základě věku; vzhledem k tomu, že 
mladé ženy budou ohroženy 
nezaměstnaností a chudobou 
pravděpodobně více než mladí muži,

E. vzhledem k tomu, že mladí lidé při 
vstupu na trh práce často čelí diskriminaci 
na základě věku; vzhledem k tomu, že 
mladé ženy budou ohroženy 
nezaměstnaností a chudobou 
pravděpodobně více než mladí muži, 
vzhledem k tomu, že mladí lidé se 
zdravotním postižením čelí ještě větším 
překážkám při své pracovní integraci,

Or. el

Pozměňovací návrh 15
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že mladí lidé při 
vstupu na trh práce často čelí diskriminaci 
na základě věku; vzhledem k tomu, že 
mladé ženy budou ohroženy 
nezaměstnaností a chudobou 
pravděpodobně více než mladí muži,

E. vzhledem k tomu, že mladí lidé při 
vstupu na trh práce často čelí diskriminaci 
na základě věku; vzhledem k tomu, že 
mladé ženy budou ohroženy 
nezaměstnaností a chudobou 
pravděpodobně více než mladí muži; 
vzhledem k tomu, že mladí muži byli na 
druhé straně více zasaženi současnou 
hospodářskou krizí,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že mladí lidé při 
vstupu na trh práce často čelí diskriminaci 

E. vzhledem k tomu, že mladí lidé při 
vstupu na trh práce, stejně jako při rušení 
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na základě věku; vzhledem k tomu, že 
mladé ženy budou ohroženy 
nezaměstnaností a chudobou 
pravděpodobně více než mladí muži,

pracovních míst, často čelí diskriminaci na 
základě věku; vzhledem k tomu, že mladé 
ženy budou ohroženy nezaměstnaností 
a chudobou pravděpodobně více než mladí 
muži,

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že mladí lidé při 
vstupu na trh práce často čelí diskriminaci 
na základě věku; vzhledem k tomu, že 
mladé ženy budou ohroženy 
nezaměstnaností a chudobou 
pravděpodobně více než mladí muži;

E. vzhledem k tomu, že mladí lidé při 
vstupu na trh práce často čelí diskriminaci 
na základě věku; vzhledem k tomu, že 
mladé ženy budou ohroženy 
nezaměstnaností a chudobou, nebo tím, že 
budou zaměstnány v nestálých nebo 
stínových zaměstnáních, pravděpodobně 
více než mladí muži;

Or. it

Pozměňovací návrh 18
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že díky práci 
přecházejí mladí lidé od sociální závislosti 
k soběstačnosti, práce jim pomáhá 
vyhnout se chudobě a umožňuje aktivně 
se zapojit do společnosti jak ekonomicky, 
tak sociálně; vzhledem k tomu, že 
diskriminační legislativa v některých 
členských státech, například minimální 
mzda pro mladé lidi ve Velké Británii, 
nařízení Revenu minimum d'insertion ve 

vypouští se
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Francii a nižší zaměstnanecké dávky pro 
mladé lidi v Dánsku brání mladým lidem 
stát se dospělými a nezávislými,

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Alejandro Cercas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že díky práci 
přecházejí mladí lidé od sociální závislosti 
k soběstačnosti, práce jim pomáhá vyhnout 
se chudobě a umožňuje aktivně se zapojit 
do společnosti jak ekonomicky, tak 
sociálně; vzhledem k tomu, že 
diskriminační legislativa v některých 
členských státech, například minimální 
mzda pro mladé lidi ve Velké Británii, 
nařízení Revenu minimum d'insertion ve 
Francii a nižší zaměstnanecké dávky pro 
mladé lidi v Dánsku brání mladým lidem 
stát se dospělými a nezávislými,

F. vzhledem k tomu, že díky práci 
přecházejí mladí lidé od sociální závislosti 
k soběstačnosti, práce jim pomáhá vyhnout 
se chudobě a umožňuje aktivně se zapojit 
do společnosti jak ekonomicky, tak 
sociálně,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že díky práci 
přecházejí mladí lidé od sociální závislosti 
k soběstačnosti, práce jim pomáhá vyhnout 
se chudobě a umožňuje aktivně se zapojit
do společnosti jak ekonomicky, tak 
sociálně; vzhledem k tomu, že 
diskriminační legislativa v některých 

F. vzhledem k tomu, že díky práci 
přecházejí mladí lidé od sociální závislosti 
k soběstačnosti, práce jim pomáhá vyhnout 
se chudobě a umožňuje aktivně se zapojit 
do společnosti jak ekonomicky, tak 
sociálně,
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členských státech, například minimální 
mzda pro mladé lidi ve Velké Británii, 
nařízení Revenu minimum d'insertion ve 
Francii a nižší zaměstnanecké dávky pro 
mladé lidi v Dánsku brání mladým lidem 
stát se dospělými a nezávislými,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že díky práci 
přecházejí mladí lidé od sociální závislosti 
k soběstačnosti, práce jim pomáhá vyhnout 
se chudobě a umožňuje aktivně se zapojit 
do společnosti jak ekonomicky, tak 
sociálně; vzhledem k tomu, že 
diskriminační legislativa v některých 
členských státech, například minimální 
mzda pro mladé lidi ve Velké Británii, 
nařízení Revenu minimum d’insertion ve 
Francii a nižší zaměstnanecké dávky pro 
mladé lidi v Dánsku brání mladým lidem 
stát se dospělými a nezávislými, 

F. vzhledem k tomu, že díky práci 
přecházejí mladí lidé od sociální závislosti 
k soběstačnosti, práce jim pomáhá vyhnout 
se chudobě a umožňuje aktivně se zapojit 
do společnosti jak ekonomicky, tak 
sociálně,

Or. el

Pozměňovací návrh 22
Liz Lynne

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že díky práci 
přecházejí mladí lidé od sociální závislosti 
k soběstačnosti, práce jim pomáhá vyhnout 
se chudobě a umožňuje aktivně se zapojit 

F. vzhledem k tomu, že díky práci 
přecházejí mladí lidé od sociální závislosti 
k soběstačnosti, práce jim pomáhá vyhnout 
se chudobě a umožňuje aktivně se zapojit 
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do společnosti jak ekonomicky, tak 
sociálně; vzhledem k tomu, že 
diskriminační legislativa v některých 
členských státech, například minimální 
mzda pro mladé lidi ve Velké Británii, 
nařízení Revenu minimum d'insertion ve 
Francii a nižší zaměstnanecké dávky pro 
mladé lidi v Dánsku brání mladým lidem 
stát se dospělými a nezávislými,

do společnosti jak ekonomicky, tak 
sociálně; vzhledem k tomu, že 
diskriminační legislativa v některých 
členských státech, například nižší úroveň 
minimální mzdy odvíjející se pouze od 
věku pro mladé lidi ve Velké Británii, 
nařízení Revenu minimum d'insertion ve 
Francii a nižší zaměstnanecké dávky pro 
mladé lidi v Dánsku brání mladým lidem 
stát se dospělými a nezávislými,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že díky práci 
přecházejí mladí lidé od sociální závislosti 
k soběstačnosti, práce jim pomáhá vyhnout 
se chudobě a umožňuje aktivně se zapojit 
do společnosti jak ekonomicky, tak 
sociálně; vzhledem k tomu, že 
diskriminační legislativa v některých 
členských státech, například minimální 
mzda pro mladé lidi ve Velké Británii, 
nařízení Revenu minimum d'insertion ve 
Francii a nižší zaměstnanecké dávky pro 
mladé lidi v Dánsku brání mladým lidem 
stát se dospělými a nezávislými,

F. vzhledem k tomu, že díky práci 
přecházejí mladí lidé od sociální závislosti 
k soběstačnosti, práce jim pomáhá vyhnout 
se chudobě a umožňuje aktivně se zapojit 
do společnosti jak ekonomicky, tak 
sociálně; vzhledem k tomu, že 
diskriminační legislativa v některých 
členských státech, například minimální 
mzda pro mladé lidi ve Velké Británii, 
nařízení Revenu minimum d'insertion ve 
Francii a nižší dávky v nezaměstnanosti 
pro mladé lidi v Dánsku brání mladým 
lidem stát se dospělými a nezávislými,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že nebyly splněny 
orientační cíle Lisabonské strategie týkající 
se mladých lidí,

G. vzhledem k tomu, že nebyly zcela 
splněny orientační cíle Lisabonské 
strategie týkající se mladých lidí a 
modernizace odborné přípravy,

Or. it

Pozměňovací návrh 25
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že flexikurita je 
obecnou strategií pro pracovní trhy EU 
usilující o flexibilní a spolehlivé smlouvy, 
celoživotní vzdělávání, aktivní politiku 
zaměstnanosti a sociální zabezpečení; 
vzhledem k tomu, že tato strategie byla 
bohužel v mnoha zemích vyložena příliš 
úzce jako flexibilita, čímž pozbyla celostní 
povahu a hlediska jistoty zaměstnání a 
sociálního zabezpečení,

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že v důsledku 
demografické změny bude od roku 2020 
evropský hospodářský prostor zatěžován 
vážným nedostatkem odborníků, a že 
tomuto vývoji lze čelit pouze dostatečným 
vzděláváním a odbornou přípravou,
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Or. de

Pozměňovací návrh 27
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G a. vzhledem k roli, kterou hrají malé a 
střední podniky v evropském 
ekonomickém prostředí, ať už s ohledem 
na své velké zastoupení nebo pro svou 
strategickou funkci v boji proti 
nezaměstnanosti,

Or. it

Pozměňovací návrh 28
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby byl jejich přístup k mladým lidem a 
zaměstnanosti založen na dodržování práv 
mladých lidí. Nesmí být ohrožen 
kvalitativní aspekt slušné práce pro mladé 
lidi a hlavní pracovní a další standardy 
týkající se kvality práce, jako je pracovní 
doba, minimální mzda, sociální 
zabezpečení a bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci, musí být hlavními faktory 
zohledněnými v prováděných krocích;

1. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby maximalizovaly pracovní příležitosti 
mladých lidí. Nesmí být ohrožen 
kvalitativní aspekt slušné práce pro mladé 
lidi a hlavní pracovní a další standardy 
týkající se kvality práce, jako je pracovní 
doba, minimální mzda, sociální 
zabezpečení a bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci, musí být hlavními faktory 
zohledněnými v prováděných krocích;

Or. en



PE440.113v02-00 16/70 AM\811773CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 29
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby byl jejich přístup k mladým lidem 
a zaměstnanosti založen na dodržování 
práv mladých lidí. Nesmí být ohrožen 
kvalitativní aspekt slušné práce pro mladé 
lidi a hlavní pracovní a další standardy 
týkající se kvality práce, jako je pracovní 
doba, minimální mzda, sociální 
zabezpečení a bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci, musí být hlavními faktory 
zohledněnými v prováděných krocích;

1. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby byl jejich přístup k mladým lidem 
a zaměstnanosti založen na dodržování 
práv mladých lidí. Nesmí být ohrožen 
kvalitativní aspekt slušné práce pro mladé 
lidi a hlavní pracovní a další standardy 
týkající se kvality práce, jako je pracovní 
doba, sociální zabezpečení a bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci, musí být 
hlavními faktory zohledněnými 
v prováděných krocích;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Název bodu 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Tvorba pracovních míst a zapojení do trhu 
práce

Vytvoření většího množství lepších
pracovních míst a zapojení do trhu práce

Or. el

Pozměňovací návrh 31
David Casa

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu a Komisi, aby definovaly 
strategii zaměstnanosti EU, která bude 
zahrnovat finanční nástroje a politiky 

2. vyzývá Radu a Komisi, aby definovaly 
strategii zaměstnanosti EU, která bude 
zahrnovat finanční nástroje a politiky 
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zaměstnanosti s cílem vyhnout se růstu bez 
vytváření nových pracovních míst a 
v jejímž rámci budou nastaveny ambiciózní 
cíle v oblasti zaměstnanosti mladých lidí;

zaměstnanosti s cílem vyhnout se růstu bez 
vytváření nových pracovních míst a 
v jejímž rámci budou nastaveny ambiciózní 
cíle v oblasti zaměstnanosti mladých lidí, a 
současně zajistily, aby se do tohoto 
procesu rozhodování zapojil i Parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu a Komisi, aby definovaly 
strategii zaměstnanosti EU, která bude 
zahrnovat finanční nástroje a politiky 
zaměstnanosti s cílem vyhnout se růstu bez 
vytváření nových pracovních míst a 
v jejímž rámci budou nastaveny ambiciózní 
cíle v oblasti zaměstnanosti mladých lidí;

2. vyzývá Radu a Komisi, aby definovaly 
strategii zaměstnanosti EU, která bude 
zahrnovat finanční nástroje a politiky 
zaměstnanosti s cílem vyhnout se růstu bez 
vytváření nových pracovních míst a 
v jejímž rámci budou nastaveny ambiciózní 
cíle v oblasti zaměstnanosti mladých lidí; 
důrazně vybízí, aby se strategie pro 
zaměstnanost zaměřila zejména na 
vytváření zelených pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
účinné pobídky, které budou veřejné a 
soukromé zaměstnavatele motivovat 
k zaměstnávání mladých lidí, investicím do 
vytváření pracovních míst pro mladé lidi 

3. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
účinné pobídky, jako jsou dotace na 
zaměstnanost  nebo příspěvky na pojištění 
pro mladé lidi do 25 let nebo pro mladé 
lidi v prvních třech letech zaměstnání,
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a k podpoře podnikání mladých lidí; které budou motivovat k zaměstnávání 
mladých lidí, investicím do vytváření 
kvalitních pracovních míst a k podpoře 
podnikání mladých lidí a prostřednictvím 
příslušných programů mobilitu mladých 
odborníků, zejména v oblasti 
environmentálního rozvoje a sociální 
ekonomiky;

Or. el

Pozměňovací návrh 34
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
účinné pobídky, které budou veřejné a 
soukromé zaměstnavatele motivovat 
k zaměstnávání mladých lidí, investicím do 
vytváření pracovních míst pro mladé lidi a 
k podpoře podnikání mladých lidí;

3. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
účinné pobídky i ve formě snižování daní,
které budou veřejné a soukromé 
zaměstnavatele motivovat k zaměstnávání 
mladých lidí, k předávání svých 
schopností, investicím do vytváření 
pracovních míst pro mladé lidi a k podpoře 
podnikání mladých lidí; doporučuje 
provedení opatření pro zachovávání a 
předávání mladým lidem souboru 
dovedností a kvalitního know-how, jehož 
jsou malé a střední řemeslné podniky na 
vnitřním trhu tradičními  nositeli, a což, 
pokud je to podpořeno moderními 
technologickými inovacemi, může zvýšit 
konkurenceschopnost a produktivitu;

Or. it

Pozměňovací návrh 35
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby vytvořily 3. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
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účinné pobídky, které budou veřejné a 
soukromé zaměstnavatele motivovat 
k zaměstnávání mladých lidí, investicím do 
vytváření pracovních míst pro mladé lidi a 
k podpoře podnikání mladých lidí; 

účinné pobídky, které budou zajišťovat 
slušné pracovní a životní podmínky a
budou veřejné a soukromé zaměstnavatele 
motivovat k zaměstnávání mladých lidí,
k tomu, aby přispěli ke snížení počtu 
mladých lidí nacházejících se v nejisté 
situaci, a k podpoře podnikání mladých 
lidí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
účinné pobídky, které budou veřejné a 
soukromé zaměstnavatele motivovat 
k zaměstnávání mladých lidí, investicím do 
vytváření pracovních míst pro mladé lidi a 
k podpoře podnikání mladých lidí;

3. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
účinné pobídky, které budou veřejné a 
soukromé zaměstnavatele motivovat 
k zaměstnávání mladých lidí, investicím do 
vytváření pracovních míst pro mladé lidi i 
do jejich dalšího vzdělávání a zvyšování 
jejich kvalifikace během zaměstnání a k 
podpoře podnikání mladých lidí;

Or. el

Pozměňovací návrh 37
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
účinné pobídky, které budou veřejné a 
soukromé zaměstnavatele motivovat 
k zaměstnávání mladých lidí, investicím do 
vytváření pracovních míst pro mladé lidi a 
k podpoře podnikání mladých lidí;

3. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
účinné pobídky, které budou veřejné a 
soukromé zaměstnavatele motivovat 
k zaměstnávání mladých lidí, investicím do 
vytváření pracovních míst pro mladé lidi a 
k podpoře podnikání mladých lidí; vybízí 
je, aby zajistily přístup mladých lidí 
k nedávno vytvořenému evropskému 
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nástroji mikrofinancování;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
účinné pobídky, které budou veřejné a 
soukromé zaměstnavatele motivovat 
k zaměstnávání mladých lidí, investicím do 
vytváření pracovních míst pro mladé lidi a 
k podpoře podnikání mladých lidí;

3. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
účinné pobídky a vhodné formy technické 
podpory, které budou veřejné a soukromé 
zaměstnavatele motivovat k zaměstnávání 
mladých lidí, investicím do vytváření 
pracovních míst pro mladé lidi a k podpoře 
podnikání mladých lidí a volných 
odborných činností, organizovaných také 
v podobě družstev;

Or. it

Pozměňovací návrh 39
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3 a. vyzývá členské státy, aby v oblasti 
vzdělávání mladých lidí přijaly 
cílevědomou politiku; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3 a. vyzývá Komisi, aby stimulovala a 
podporovala, s přihlédnutím k dobrým 
národním zkušenostem s partnerstvími 
mezi školami, univerzitami, podniky a 
sociálními partnery, některé výzkumné 
projekty v nových strategických odvětvích 
rozvoje, v nichž se předpokládá 
odpovídající příprava na vědecké a 
technologické úrovni a cílené 
zaměstnávání mladých lidí, zejména žen, s 
účelem podpořit  inovaci a 
konkurenceschopnost v podnicích a k 
tomuto účelu využít stipendia, odborné 
pracovní praxe v rámci vyššího vzdělávání 
a obvyklé  pracovní smlouvy;

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Univerzity, aby včas navázaly 
kontakty se zaměstnavateli, a aby 
studentům umožnily získat dovednosti 
nezbytné pro trh práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby podnítily 
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průřezová opatření zaměřená na 
povzbuzení hospodářství, například 
snížení daní a administrativní zátěže pro 
malé a střední podniky, a zajistily tak růst 
a vytváření nových pracovních míst, 
zejména pro mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Stephen Hughes

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby poskytla statistické 
údaje o stážích v jednotlivých členských 
státech, zejména
– počet stáží,
– délku stáží,
– sociální dávky pro stážisty,
– příspěvky vyplácené stážistům,
– věkovou skupinu stážistů,
a uskutečnila srovnávací studii různých 
systémů stáží v jednotlivých členských 
státech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. doufá v úspěšnou poptávku mladých 
lidí po mikroúvěrech; zakladatelům 
začínajících podniků musí být 
poskytováno důsledné a profesionální 
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poradenství;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
podporující a cílené politiky v oblasti trhu 
práce, které by zajistily spravedlivé
zařazení mladých lidí na smysluplná 
pracovní místa, například vytvořením 
inspirativních sítí, programů pro 
praktikanty, mezinárodních kariérních 
center a středisek pro individuální
poradenství mladým lidem;

4. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
podporující a cílené politiky v oblasti trhu 
práce, které by zajistily zařazení mladých 
lidí vytvořením inspirativních sítí, 
programů pro praktikanty, mezinárodních 
kariérních center, středisek pro poradenství 
mladým lidem a středisek profesního 
poradenství, což usnadní mobilitu, 
odbornou přípravu a koordinaci mezi 
poptávkou na trhu práce a nabídkou 
vzdělávání na místní úrovni;

Or. it

Pozměňovací návrh 46
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
podporující a cílené politiky v oblasti trhu 
práce, které by zajistily spravedlivé 
zařazení mladých lidí na smysluplná 
pracovní místa, například vytvořením 
inspirativních sítí, programů pro 
praktikanty, mezinárodních kariérních 
center a středisek pro individuální 
poradenství mladým lidem;

4. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
podporující a cílené politiky v oblasti trhu 
práce, které by zajistily spravedlivé 
zařazení mladých lidí na smysluplná 
pracovní místa, například vytvořením 
inspirativních sítí, programů pro 
praktikanty doplněných finanční pomocí, 
která praktikantům umožní cestovat  a žít 
v blízkosti místa, kde stáž probíhá,  
mezinárodních kariérních center a středisek
pro individuální poradenství mladým 
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lidem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
podporující a cílené politiky v oblasti trhu 
práce, které by zajistily spravedlivé 
zařazení mladých lidí na smysluplná 
pracovní místa, například vytvořením 
inspirativních sítí, programů pro 
praktikanty, mezinárodních kariérních 
center a středisek pro individuální 
poradenství mladým lidem;

4. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
podporující a cílené politiky v oblasti trhu 
práce, které by zajistily spravedlivé 
zařazení mladých lidí na smysluplná 
pracovní místa, například vytvořením 
inspirativních sítí, programů pro 
praktikanty, mezinárodních kariérních 
center a středisek pro individuální 
poradenství mladým lidem, například 
ohledně kolektivní organizace a znalostí 
právních hledisek týkajících se jejich 
praxe;

Or. el

Pozměňovací návrh 48
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 a. uznává, že je pro mladé lidi obtížné 
získat přístup k financování, aby mohli 
založit a rozvíjet svůj vlastní podnik; žádá 
členské státy a Komisi, aby přijaly 
opatření, která mladým lidem usnadní 
přístu k finančním prostředkům, a aby ve 
spolupráci s podnikatelskými kruhy pro 
mladé lidi zavedly poradenské programy 
týkající se založení a rozvoje podniků;

Or. es
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Pozměňovací návrh 49
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 a. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
podporující a cílené politiky v oblasti trhu 
práce, které by zajistily spravedlivé 
zařazení mladých lidí na smysluplná 
pracovní místa, například vytvořením 
inspirativních sítí, programů pro 
praktikanty, mezinárodních kariérních 
center a středisek pro individuální 
poradenství mladým lidem;

Or. el

Pozměňovací návrh 50
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. žádá členské státy, aby prostřednictvím 
inovativních projektů podporovaly 
dovednosti těch, kteří přerušili školní 
vzdělávání, a aby je připravily pro trh 
práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyzývá členské státy, aby v rámci 
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nového zaměření vzdělávacích systémů 
počítaly se včasnou spoluprací mezi 
školami a univerzitami; obce a orgány na 
místní úrovni musí být do plánování 
v oblasti vzdělávání zapojeny, neboť mají 
kontakt se zaměstnavateli a znají jejich 
potřeby;

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Liz Lynne

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zvýšila finanční 
kapacitu Evropského sociálního fondu tak, 
aby bylo minimálně 10 % prostředků ve 
fondu vyhrazeno na projekty zaměřené na 
mladé lidi, a aby usnadnila přístup k těmto 
prostředkům; vyzývá členské státy, aby 
zlepšily své zaměření na mladé lidi;

5. vyzývá Komisi, aby zvýšila finanční 
kapacitu Evropského sociálního fondu na 
projekty zaměřené na mladé lidi a aby 
usnadnila přístup k těmto prostředkům; 
vyzývá členské státy, aby zlepšily své 
zaměření na mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zvýšila finanční 
kapacitu Evropského sociálního fondu
tak, aby bylo minimálně 10 % prostředků 
ve fondu vyhrazeno na projekty zaměřené 
na mladé lidi, a aby usnadnila přístup 
k těmto prostředkům; vyzývá členské státy, 
aby zlepšily své zaměření na mladé lidi;

5. vyzývá Komisi, aby reformovala 
Evropský sociální fond tak, aby bylo 
minimálně 10 % prostředků ve fondu 
vyhrazeno na projekty zaměřené na mladé 
lidi, a aby usnadnila přístup k těmto 
prostředkům; vyzývá členské státy, aby 
zlepšily své zaměření na mladé lidi;
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Or. en

Pozměňovací návrh 54
David Casa

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zvýšila finanční 
kapacitu Evropského sociálního fondu tak, 
aby bylo minimálně 10 % prostředků ve 
fondu vyhrazeno na projekty zaměřené na 
mladé lidi, a aby usnadnila přístup k těmto 
prostředkům; vyzývá členské státy, aby 
zlepšily své zaměření na mladé lidi;

5. vyzývá Komisi, aby zajistila lepší 
využití Evropského sociálního fondu, aby 
bylo minimálně 10 % prostředků ve fondu 
vyhrazeno na projekty zaměřené na mladé 
lidi, a aby usnadnila přístup k těmto 
prostředkům; vyzývá členské státy, aby 
zlepšily své zaměření na mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zvýšila finanční 
kapacitu Evropského sociálního fondu tak, 
aby bylo minimálně 10 % prostředků ve 
fondu vyhrazeno na projekty zaměřené na 
mladé lidi, a aby usnadnila přístup k těmto 
prostředkům; vyzývá členské státy, aby 
zlepšily své zaměření na mladé lidi;

5. vyzývá Komisi, aby zvýšila finanční 
kapacitu Evropského sociálního fondu tak, 
aby bylo minimálně 10 % prostředků ve 
fondu vyhrazeno na projekty zaměřené na 
mladé lidi, a aby usnadnila přístup k těmto 
prostředkům; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby neohrožovaly provádění malých 
a inovativních projektů přemírou kontroly 
a byrokracie a opožděnými platbami 
dotací, a vyzývá členské státy, aby zlepšily 
své zaměření na mladé lidi;

Or. de
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Pozměňovací návrh 56
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zvýšila finanční 
kapacitu Evropského sociálního fondu tak, 
aby bylo minimálně 10 % prostředků ve 
fondu vyhrazeno na projekty zaměřené na 
mladé lidi, a aby usnadnila přístup k těmto 
prostředkům; vyzývá členské státy, aby 
zlepšily své zaměření na mladé lidi;

5. vyzývá Komisi, aby zvýšila finanční 
kapacitu Evropského sociálního fondu tak, 
aby bylo minimálně 10 % prostředků ve 
fondu vyhrazeno na projekty zaměřené na 
mladé lidi, a aby usnadnila přístup k těmto 
prostředkům; aby přezkoumala účinnost 
a přidanou hodnotu programů 
zaměstnanosti mladých lidí, jako je 
program „Mládež v akci“; vyzývá členské 
státy, aby zlepšily své zaměření na mladé 
lidi;

Or. el

Pozměňovací návrh 57
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zvýšila finanční 
kapacitu Evropského sociálního fondu tak, 
aby bylo minimálně 10 % prostředků ve 
fondu vyhrazeno na projekty zaměřené na 
mladé lidi, a aby usnadnila přístup k těmto 
prostředkům; vyzývá členské státy, aby 
zlepšily své zaměření na mladé lidi;

5. vyzývá Komisi, aby zvýšila finanční 
kapacitu Evropského sociálního fondu tak, 
aby bylo minimálně 10 % prostředků ve 
fondu vyhrazeno na projekty zaměřené na 
mladé lidi, se zvláštním zřetelem na mladé 
ženy, a aby usnadnila přístup k těmto 
prostředkům; vyzývá členské státy, aby 
zlepšily své zaměření na mladé lidi;

Or. it
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Pozměňovací návrh 58
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
upřednostňovaly spolupráci mezi 
poskytovateli vzdělávání v oblasti 
podnikatelských dovedností jako 
vhodného nástroje v boji proti 
strukturální nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. žádá členské státy, aby odstranily 
nadměrnou regulaci v oblasti ochrany 
mladých lidí, pokud je jejich 
zaměstnávání na překážku;

Or. de

Pozměňovací návrh 60
David Casa

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby zintenzívnily 
své úsilí s cílem omezit předčasné 
ukončování školní docházky tak, aby bylo 

6. vyzývá členské státy, aby zintenzívnily 
své úsilí s cílem omezit předčasné 
ukončování školní docházky tak, aby bylo 
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do roku 2012 dosaženo lisabonského cíle 
maximálního počtu osob předčasně 
ukončujících školní docházku ve výši 
10 %; vyzývá členské státy, aby využily 
celou škálu opatření proti předčasnému 
ukončování školní docházky, například 
snížení počtu studentů ve třídách, zavedení 
poradců do všech škol, vytvoření okamžité 
návaznosti pro osoby předčasně ukončující 
školní docházku; upozorňuje na Finsko, 
které úspěšně snížilo počet studentů, jež 
předčasně ukončili školní docházku; 
vyzývá Komisi, aby koordinovala projekty 
týkající se osvědčených postupů;

do roku 2012 dosaženo cílů stanovených 
ve strategii EU2020; vyzývá členské státy, 
aby využily celou škálu opatření proti 
předčasnému ukončování školní docházky, 
například snížení počtu studentů ve třídách, 
zavedení poradců do všech škol, vytvoření 
okamžité návaznosti pro osoby předčasně 
ukončující školní docházku, včetně 
poskytování služeb kariérního 
poradenství; upozorňuje na Finsko, které 
úspěšně snížilo počet studentů, jež 
předčasně ukončili školní docházku; 
vyzývá Komisi, aby koordinovala projekty 
týkající se osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby zintenzívnily 
své úsilí s cílem omezit předčasné 
ukončování školní docházky tak, aby bylo 
do roku 2012 dosaženo lisabonského cíle 
maximálního počtu osob předčasně 
ukončujících školní docházku ve výši 10 
%; vyzývá členské státy, aby využily celou 
škálu opatření proti předčasnému 
ukončování školní docházky, například 
snížení počtu studentů ve třídách, zavedení 
poradců do všech škol, vytvoření okamžité 
návaznosti pro osoby předčasně ukončující 
školní docházku; upozorňuje na Finsko, 
které úspěšně snížilo počet studentů, jež
předčasně ukončili školní docházku; 
vyzývá Komisi, aby koordinovala projekty 
týkající se osvědčených postupů;

6. vyzývá členské státy, aby zintenzívnily 
své úsilí s cílem omezit předčasné 
ukončování školní docházky tak, aby bylo 
do roku 2012 dosaženo lisabonského cíle 
maximálního počtu osob předčasně 
ukončujících školní docházku ve výši 
10 %; vyzývá členské státy, aby využily 
celou škálu opatření proti předčasnému 
ukončování školní docházky, například 
snížení počtu studentů ve třídách, zavedení 
poradců do všech škol, vytvoření okamžité 
návaznosti pro osoby předčasně ukončující 
školní docházku; upozorňuje na Finsko, 
které úspěšně snížilo počet studentů, již
předčasně ukončili školní docházku, a na 
další účinné modely integrace mezi školou 
a odbornou přípravou za účelem splnění 
vzdělávací povinnosti a, zároveň, za 
účelem získání kvalifikace; vyzývá 
Komisi, aby koordinovala projekty týkající 
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se osvědčených postupů;

Or. it

Pozměňovací návrh 62
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby zintenzívnily 
své úsilí s cílem omezit předčasné 
ukončování školní docházky tak, aby bylo 
do roku 2012 dosaženo lisabonského cíle 
maximálního počtu osob předčasně 
ukončujících školní docházku ve výši 10 
%; vyzývá členské státy, aby využily celou 
škálu opatření proti předčasnému 
ukončování školní docházky, například 
snížení počtu studentů ve třídách, zavedení 
poradců do všech škol, vytvoření okamžité 
návaznosti pro osoby předčasně ukončující 
školní docházku; upozorňuje na Finsko, 
které úspěšně snížilo počet studentů, jež 
předčasně ukončili školní docházku; 
vyzývá Komisi, aby koordinovala projekty 
týkající se osvědčených postupů;

6. vyzývá členské státy, aby zintenzívnily 
své úsilí s cílem omezit předčasné 
ukončování školní docházky tak, aby bylo 
do roku 2012 dosaženo lisabonského cíle 
maximálního počtu osob předčasně 
ukončujících školní docházku ve výši 
10 %; vyzývá členské státy, aby využily 
celou škálu opatření proti předčasnému 
ukončování školní docházky a 
negramotnosti, například snížení počtu 
studentů ve třídách, zavedení poradců do 
všech škol, vytvoření okamžité návaznosti 
pro osoby předčasně ukončující školní 
docházku; upozorňuje na Finsko, které 
úspěšně snížilo počet studentů, jež 
předčasně ukončili školní docházku; 
vyzývá Komisi, aby koordinovala projekty 
týkající se osvědčených postupů;

Or. el

Pozměňovací návrh 63
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby zintenzívnily 
své úsilí s cílem omezit předčasné 
ukončování školní docházky tak, aby bylo 
do roku 2012 dosaženo lisabonského cíle 
maximálního počtu osob předčasně 
ukončujících školní docházku ve výši 10 

6. vyzývá členské státy, aby zintenzívnily 
své úsilí s cílem omezit předčasné 
ukončování školní docházky tak, aby bylo 
do roku 2012 dosaženo lisabonského cíle 
maximálního počtu osob předčasně 
ukončujících školní docházku ve výši 
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%; vyzývá členské státy, aby využily celou 
škálu opatření proti předčasnému 
ukončování školní docházky, například 
snížení počtu studentů ve třídách, zavedení 
poradců do všech škol, vytvoření okamžité 
návaznosti pro osoby předčasně ukončující 
školní docházku; upozorňuje na Finsko, 
které úspěšně snížilo počet studentů, jež 
předčasně ukončili školní docházku; 
vyzývá Komisi, aby koordinovala projekty 
týkající se osvědčených postupů;

10 %; vyzývá členské státy, aby využily 
celou škálu opatření proti předčasnému 
ukončování školní, například snížení počtu 
studentů ve třídách, posílení praktického 
rozměru školních osnov, zavedení poradců 
do všech škol, vytvoření okamžité 
návaznosti pro osoby předčasně ukončující 
školní docházku; upozorňuje na Finsko, 
které úspěšně snížilo počet studentů, jež 
předčasně ukončili školní docházku; 
vyzývá Komisi, aby koordinovala projekty 
týkající se osvědčených postupů;

Or. el

Pozměňovací návrh 64
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6 a. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
vazby systému vzdělávání na svět práce a 
vytvořily systémy předjímání potřebných 
dovedností a specializací

Or. el

Pozměňovací návrh 65
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. požaduje zajistit, aby všechny děti od 
počátku obdržely nezbytnou podporu, , 
zejména cílenou podporu pro děti 
s jazykovými problémy nebo jinými 
omezeními, aby se jim  otevřely co nejširší 
vzdělávací a profesní příležitosti;

Or. de
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Pozměňovací návrh 66
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6 a. tím, že společně s nimi posoudí 
možnost nového profesního zaměření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá ke zvýšení množství
kvalitnějších stáží; vyzývá Komisi a Radu, 
aby vytvořily Evropskou chartu kvalitních 
stáží, a zajistily tak jejich vzdělávací 
hodnotu a vyhnuly se zneužívání;

7. požaduje zvýšení množství a vyšší 
kvalitu odborné přípravy; odkazuje na 
pozitivní zkušenosti s kombinovaným 
systémem odborného vzdělávání a
přípravy v zemích, jako je Německo, 
Rakousko a Dánsko, kde je tento systém 
vnímán jako důležitý pro usnadnění 
přechodu mladých lidí od vzdělávání 
k zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Stephen Hughes

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá ke zvýšení množství 7. požaduje kvalitnější stáže, kde bude 
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kvalitnějších stáží; vyzývá Komisi a Radu, 
aby vytvořily Evropskou chartu kvalitních 
stáží, a zajistily tak jejich vzdělávací 
hodnotu a vyhnuly se zneužívání;

samozřejmostí sociální zabezpečení; 
vyzývá Komisi a Radu, aby vytvořily 
Evropskou chartu kvalitních stáží, a 
zajistily tak jejich vzdělávací hodnotu a 
vyhnuly se zneužívání, s přihlédnutím 
k tomu, že stáže jsou součástí vzdělávání a 
nesmí tedy nahrazovat skutečná pracovní 
místa, včetně norem pro
– omezení doby stáží,
– minimální příspěvek vycházející 
z běžných nákladů na zajištění životní 
úrovně v místě, kde je stáž vykonávána, 
v souladu s vnitrostátními zvyklostmi,
– dávky sociálního zabezpečení stážisty;

Or. en

Pozměňovací návrh69
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá ke zvýšení množství 
kvalitnějších stáží; vyzývá Komisi a Radu, 
aby vytvořily Evropskou chartu kvalitních 
stáží, a zajistily tak jejich vzdělávací 
hodnotu a vyhnuly se zneužívání;

7. vyzývá ke zvýšení množství stáží, které 
budou lépe vymezené v čase a nebudou 
moci přesáhnout dobu 6 měsíců, kterou 
bude možné dvakrát prodloužit; žádá 
Komisi a Radu, aby vytvořily Evropskou 
chartu kvalitních stáží, a zajistily tak jejich 
vzdělávací hodnotu a vyhnuly se 
zneužívání, za použití principu minimální 
mzdy ve výši jedné třetiny průměrné mzdy 
členského státu, v němž stáž probíhá;
žádá, aby se příjmy ze stáže započítávaly 
do výpočtu příspěvků na důchodové 
pojištění, poměrně k délce a příjmu ze 
stáže; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 70
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá ke zvýšení množství 
kvalitnějších stáží; vyzývá Komisi a Radu, 
aby vytvořily Evropskou chartu kvalitních 
stáží, a zajistily tak jejich vzdělávací 
hodnotu a vyhnuly se zneužívání;

7. vyzývá ke zvýšení množství 
kvalitnějších stáží; vyzývá Komisi a Radu, 
aby vytvořily Evropskou chartu kvalitních 
stáží, a zajistily tak jejich vzdělávací 
hodnotu, dále aby zabránily problémům 
při celoevropském uznávání stáží a aby se 
postaraly zároveň o to, aby stáží nebylo 
využíváno jako náhrad za řádná pracovní 
místa;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá ke zvýšení množství 
kvalitnějších stáží; vyzývá Komisi a Radu, 
aby vytvořily Evropskou chartu kvalitních 
stáží, a zajistily tak jejich vzdělávací 
hodnotu a vyhnuly se zneužívání;

7. vyzývá ke zvýšení množství 
kvalitnějších stáží; vyzývá Komisi a Radu, 
aby spolupracovaly s odvětvím průmyslu, 
a zajistily tak jejich vzdělávací hodnotu a 
vyhnuly se zneužívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá ke zvýšení množství 
kvalitnějších stáží; vyzývá Komisi a Radu, 
aby vytvořily Evropskou chartu kvalitních 
stáží, a zajistily tak jejich vzdělávací 
hodnotu a vyhnuly se zneužívání;

7. vyzývá ke zvýšení množství 
kvalitnějších stáží; vyzývá Komisi a Radu, 
aby vytvořily Evropskou chartu kvalitních 
stáží, a zajistily tak jejich vzdělávací 
hodnotu a vyhnuly se formám zneužívání 
zaměřených na nahrazení řádného 
zaměstnání;

Or. it

Pozměňovací návrh 73
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá ke zvýšení množství 
kvalitnějších stáží; vyzývá Komisi a Radu, 
aby vytvořily Evropskou chartu kvalitních 
stáží, a zajistily tak jejich vzdělávací 
hodnotu a vyhnuly se zneužívání;

7. vyzývá ke zvýšení množství 
kvalitnějších stáží a programů mobility
a k jejich posílení jak na místní, tak 
regionální úrovni; vyzývá Komisi a Radu, 
aby vytvořily Evropskou chartu kvalitních 
stáží, a zajistily tak jejich vzdělávací 
hodnotu a vyhnuly se zneužívání

Or. el

Pozměňovací návrh 74
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá ke zvýšení množství 
kvalitnějších stáží; vyzývá Komisi a Radu, 
aby vytvořily Evropskou chartu kvalitních 
stáží, a zajistily tak jejich vzdělávací 
hodnotu a vyhnuly se zneužívání;

7. vyzývá ke zvýšení množství 
kvalitnějších stáží; vyzývá Komisi a Radu, 
aby vytvořily Evropskou chartu kvalitních 
stáží jakož i jednotná pravidla stáží pro 
členské státy, a zajistily tak jejich 
vzdělávací hodnotu a vyhnuly se 
zneužívání;

Or. el
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Pozměňovací návrh 75
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá ke zvýšení množství 
kvalitnějších stáží; vyzývá Komisi a Radu, 
aby vytvořily Evropskou chartu kvalitních 
stáží, a zajistily tak jejich vzdělávací 
hodnotu a vyhnuly se zneužívání;

7. vyzývá ke zvýšení množství 
kvalitnějších stáží; vyzývá Komisi a Radu, 
aby vytvořily Evropskou chartu kvalitních 
stáží, a zajistily tak jejich vzdělávací 
hodnotu a vyhnuly se zneužívání; vyzývá 
členské státy, aby přijaly příslušnou 
právní úpravu, která zajistí, že neplacené 
stáže nesmí trvat déle než šest měsíců;

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá ke zvýšení množství 
kvalitnějších stáží; vyzývá Komisi a Radu, 
aby vytvořily Evropskou chartu kvalitních 
stáží, a zajistily tak jejich vzdělávací 
hodnotu a vyhnuly se zneužívání;

7. vyzývá ke zvýšení množství 
kvalitnějších stáží; vyzývá Komisi a Radu, 
aby vytvořily Evropskou chartu kvalitních 
stáží, a zajistily tak jejich vzdělávací 
hodnotu a vyhnuly se zneužívání, aby tak 
byli stážisté v rámci své činnosti pojištěni 
a obdrželi dostatečné ohodnocení;

Or. de
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Pozměňovací návrh 77
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 a. průběžné kontrolování bude 
zajišťovat každý členský stát;

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Sylvana Rapti

Návrh usnesení 
Bod 7 a (nový)

Motion for a resolution Pozměňovací návrh

7 a. navrhuje členským státům, aby 
vytvořily evropský systém akreditace a 
uznávání znalostí a dovedností získaných 
na základě vzdělávání a stáží, který bude 
napomáhat zvýšení mobility mladých 
pracovních sil;

Or. el

Pozměňovací návrh 79
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení 
Bod7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 a. vyzývá k ochraně mladých lidí ze 
strany zaměstnavatelů – veřejných i 
soukromých – kteří by měli být schopni 
velmi levně nebo zcela zdarma pokrýt 
prostřednictvím programů získávání 
pracovních zkušeností, učňovského 
vzdělání nebo praxe své vlastní klíčové a 
základní potřeby a využít ochoty mladých 
lidí učit se i bez vyhlídky na to, že by se 



AM\811773CS.doc 39/70 PE440.113v02-00

CS

v budoucnu stali jejich plně integrovanou 
pracovní silou; 

Or. el

Pozměňovací návrh 80
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá ke zvýšení množství 
kvalitnějších stáží; navazuje na závazek 
uvedený ve sdělení KOM(2007)498 
„navrhnout iniciativu Evropské charty 
kvalitních stáží"; vyzývá Komisi a Radu, 
aby vytvořily Evropskou chartu kvalitních 
stáží uvádějící normy pro minimální 
ochranu stážistů, a zajistily tak vzdělávací 
hodnotu stáží a vyhnuly se zneužívání; 
Tyto normy by měly zahrnovat omezení 
doby stáží, minimální výši mzdy pro danou 
oblast, dávky sociálního zabezpečení 
vycházející z místních norem a jasnou 
vazbu na příslušný vzdělávací program; 
požaduje, aby byly stáže součástí statistik 
na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 a. zdůrazňuje důležitost podporovat 
pracovní a vzdělávací mobilitu mladých 
mezi členskými státy a potřebu zvýšit 
uznávání a transparentnost kvalifikací, 
znalostí a diplomů v EU; žádá, aby bylo 
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zdvojnásobeno úsilí pro rozvoj evropského 
rámce kvalifikací pro celoživotní 
vzdělávání a evropského referenčního 
rámce pro zajišťování kvality v oblasti 
odborného vzdělávání a profesní přípravy 
a aby byl posílen program Leonardo da 
Vinci;

Or. es

Pozměňovací návrh 82
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje úlohu soukromých 
poskytovatelů vzdělávání, neboť 
soukromý sektor je zpravidla otevřenější 
inovacím při vytváření kurzů a je mnohem 
pružnější v jejich poskytování;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 b. vyzývá členské státy, aby mladým 
lidem poskytly po dobu jejich stáže, praxe 
a učení plná zaměstnanecká práva a 
právo na sociální zabezpečení a za 
určitých podmínek jim určitým dílem 
přispívaly na jejich sociální zabezpečení

Or. el
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Pozměňovací návrh 84
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
programy učňovského vzdělání, stáží a 
získávání odborné praxe provázaly se 
systémem sociálního zabezpečení;

Or. el

Pozměňovací návrh 85
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 7 bis (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 a. vyzývá členské státy, aby posílily 
systém zaměření školského vzdělávání 
mezi základními a středními školami, aby 
mladým lidem a rodinám pomohly zvolit  
vzdělávání, které bude odpovídat jejich 
skutečnémunadání, schopnostem a 
tužbám, což sníží riziko následného 
odchodu ze školy nebo neúspěchů;

Or. it

Pozměňovací návrh 86
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je si vědom toho, že mladí lidé v době 
krize hledají možnosti vzdělávání a měli 
by být k tomu také podporováni; vyzývá 
všechny členské státy, aby všem zajistily 
rovný přístup ke vzdělávání, a to 

8. je si vědom toho, že mladí lidé musejí 
být, nehledě na období krize, podporováni 
v tom,aby sázeli na vzdělávání a odbornou 
přípravu; vyzývá všechny členské státy, 
aby všem zajistily rovný přístup ke 
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ustanovením práva na bezplatné vzdělávání 
po dobu minimálně 12 let a zajištěním 
finanční podpory mladým studentům, a 
vyzývá členské státy, aby i přes nynější 
fiskální omezení nadále investovaly do 
vzdělávání a školení;

vzdělávání, a to ustanovením práva na 
bezplatné vzdělávání po dobu minimálně 
12 let a zajištěním finanční podpory 
mladým studentům, ve formě čestných 
půjček a mikroúvěrů, a vyzývá členské 
státy, aby i přes nynější fiskální omezení 
nadále investovaly do vzdělávání a školení;

Or. it

Pozměňovací návrh 87
Sylvana Rapti

Návrh usnesení 
Bod 8 

Návrh usnesení Amendment

8. je si vědom toho, že mladí lidé v době 
krize hledají možnosti vzdělávání a měli by 
být k tomu také podporováni; vyzývá 
všechny členské státy, aby všem zajistily 
rovný přístup ke vzdělávání, a to 
ustanovením práva na bezplatné vzdělávání 
po dobu minimálně 12 let a zajištěním 
finanční podpory mladým studentům, a 
vyzývá členské státy, aby i přes nynější 
fiskální omezení nadále investovaly do 
vzdělávání a školení;

8. je si vědom toho, že mladí lidé v době 
krize hledají možnosti vzdělávání a měli by 
být k tomu také podporováni; vyzývá 
všechny členské státy, aby všem zajistily 
rovný přístup ke vzdělávání, a to jak 
k bezplatnému povinnému 12letému 
vzdělání, tak i k vyššímu vzdělání
zajištěním pomoci žákům, kteří 
z ekonomických důvodů nemohou 
dokončit povinné vzdělání a finanční 
podpory mladým studentům, a vyzývá 
členské státy, aby i přes nynější fiskální 
omezení nadále investovaly do vzdělávání 
a školení a přijaly evropský rámec 
kvalifikací a v případě potřeby zřizovaly 
vnitrostátní rámce kvalifikací;

Or. el

Pozměňovací návrh 88
Joe Higgins

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je si vědom toho, že mladí lidé v době 8. je si vědom toho, že mladí lidé v době 
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krize hledají možnosti vzdělávání a měli by 
být k tomu také podporováni; vyzývá 
všechny členské státy, aby všem zajistily 
rovný přístup ke vzdělávání, a to 
ustanovením práva na bezplatné vzdělávání 
po dobu minimálně 12 let a zajištěním 
finanční podpory mladým studentům, a 
vyzývá členské státy, aby i přes nynější 
fiskální omezení nadále investovaly do 
vzdělávání a školení;

krize hledají možnosti vzdělávání a měli by 
být k tomu také podporováni; vyzývá 
všechny členské státy, aby všem zajistily 
rovný přístup ke vzdělávání, a to 
ustanovením práva na bezplatné přiměřeně 
financované vzdělávání, včetně vzdělávání 
třetího stupně a postgraduálního 
vzdělávání, a zajištěním finanční podpory 
mladým studentům, a vyzývá členské státy, 
aby i přes nynější fiskální omezení nadále 
investovaly do vzdělávání a školení;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je si vědom toho, že mladí lidé v době 
krize hledají možnosti vzdělávání a měli by 
být k tomu také podporováni; vyzývá 
všechny členské státy, aby všem zajistily 
rovný přístup ke vzdělávání, a to 
ustanovením práva na bezplatné vzdělávání 
po dobu minimálně 12 let a zajištěním 
finanční podpory mladým studentům, 
a vyzývá členské státy, aby i přes nynější 
fiskální omezení nadále investovaly do 
vzdělávání a školení;

8. je si vědom toho, že mladí lidé v době 
krize hledají možnosti vzdělávání a měli by 
být k tomu také podporováni; vyzývá 
všechny členské státy, aby všem zajistily 
rovný přístup ke vzdělávání, a to 
ustanovením práva na bezplatné vzdělávání 
od mateřské školy až po studium na 
vysoké škole a zajištěním finanční podpory 
mladým studentům, a vyzývá členské státy, 
aby i přes nynější fiskální omezení nadále 
investovaly do vzdělávání a školení;

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 8 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je si vědom toho, že mladí lidé v době 
krize hledají možnosti vzdělávání a měli by 
být k tomu také podporováni; vyzývá 
všechny členské státy, aby všem zajistily 
rovný přístup ke vzdělávání, a to 
ustanovením práva na bezplatné vzdělávání 
po dobu minimálně 12 let a zajištěním 
finanční podpory mladým studentům, a 
vyzývá členské státy, aby i přes nynější 
fiskální omezení nadále investovaly do 
vzdělávání a školení;

8. je si vědom toho, že mladí lidé v době 
krize hledají možnosti vzdělávání a měli by 
být k tomu také podporováni; vyzývá 
všechny členské státy, aby všem zajistily 
rovný přístup ke vzdělávání, a to 
ustanovením práva na bezplatné vzdělávání 
po dobu minimálně 12 let a zajištěním 
finanční podpory mladým studentům, a 
vyzývá členské státy, aby i přes nynější 
fiskální a sociální omezení nadále 
investovaly do vzdělávání a školení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. požaduje více příležitostí pro učňovské 
vzdělávání; vyzývá členské státy, aby 
podporovaly programy učňovského 
vzdělávání a podněcovaly společnosti, aby 
nabízely specializovanou odbornou 
přípravu pro mladé lidi i v dobách krize; 
zdůrazňuje význam adekvátní odborné 
přípravy pro zajištění vysoce kvalifikované 
pracovní síly, kterou budou společnosti 
v budoucnosti potřebovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 9 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby rozšířila programy 
EU, které podporují vzdělávání a 
zvyšování kvalifikace, jako je celoživotní 
vzdělávání, Evropský sociální fond, 
opatření „Marie Curie“ a vědecko-
vzdělávací iniciativu;

9. vyzývá Komisi, aby rozšířila programy 
EU, které podporují vzdělávání a 
zvyšování kvalifikace, jako je celoživotní 
vzdělávání, Evropský sociální fond, 
opatření „Marie Curie“, „Erasmus 
Mundus“ a vědecko-vzdělávací iniciativu;

Or. el

Pozměňovací návrh 93
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
vnitrostátní pracovní skupiny pro mládež 
s cílem zajistit větší soudržnost 
vzdělávacího systému a trhu práce a 
podpořit větší a sdílenou odpovědnost 
vlády, zaměstnavatelů a jednotlivců za 
investování do kvalifikace; požaduje, aby 
členské státy zajistily poradní orgány 
v rámci všech škol, které by pomáhaly 
s bezproblémovým přechodem od 
vzdělávání na trh práce a podporovaly 
spolupráci mezi subjekty veřejného a 
soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh t

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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vyvinuly politiky a strategie založené na 
celoživotním vzdělávání, do nichž bude 
lépe zapracováno vzdělávání a 
zaměstnanost, v nichž bude klíčovým 
faktorem bezpečný přechod od vzdělávání 
do pracovního procesu a které budou 
zahrnovat průběžné vzdělávání pracovní 
síly;

vyvinuly politiky a strategie založené na 
celoživotním vzdělávání, do nichž bude 
lépe zapracováno vzdělávání a 
zaměstnanost, v nichž bude klíčovým 
faktorem bezpečný přechod od vzdělávání 
do pracovního procesu a které budou 
zahrnovat průběžné odborné vzdělávání 
pracovní síly umožňující získání 
dovedností (klíčových kompetencí) 
odpovídajících potřebám trhu práce;

Or. el

Pozměňovací návrh 95
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi ke zintenzivnění práce 
na uznávání odborných kvalifikací, včetně 
neformálního vzdělávání a pracovních 
zkušeností, s cílem podpořit mobilitu 
mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě žádá Komisi, aby zrevidovala 
strategii flexikurity tak, aby byla hlavní 
pozornost zaměřena na zabezpečení 
přechodu při současném vytvoření mobility 
a snadnějšího přístupu mladých lidí; 
zdůrazňuje, že flexibilita bez sociálního 
zabezpečení není udržitelným způsobem 
boje s problémy, s nimiž se potýkají mladí 

11. naléhavě žádá Komisi, aby zrevidovala 
strategii flexikurity tak, aby byla hlavní 
pozornost zaměřena na zabezpečení 
přechodu při současném vytvoření mobility 
a snadnějšího přístupu mladých lidí;
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lidé na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě žádá Komisi, aby zrevidovala 
strategii flexikurity tak, aby byla hlavní 
pozornost zaměřena na zabezpečení 
přechodu při současném vytvoření mobility 
a snadnějšího přístupu mladých lidí; 
zdůrazňuje, že flexibilita bez sociálního 
zabezpečení není udržitelným způsobem 
boje s problémy, s nimiž se potýkají mladí 
lidé na trhu práce;

11. naléhavě žádá Komisi, aby společně 
se sociálními partnery zrevidovala 
strategii flexikurity tak, aby byla hlavní 
pozornost zaměřena na zabezpečení 
přechodu při současném vytvoření mobility 
a snadnějšího přístupu mladých lidí; 
zdůrazňuje, že flexibilita bez sociálního 
zabezpečení není udržitelným způsobem 
boje s problémy, s nimiž se potýkají mladí 
lidé na trhu práce

Or. el

Pozměňovací návrh 98
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě žádá Komisi, aby zrevidovala 
strategii flexikurity tak, aby byla hlavní 
pozornost zaměřena na zabezpečení 
přechodu při současném vytvoření mobility 
a snadnějšího přístupu mladých lidí; 
zdůrazňuje, že flexibilita bez sociálního 
zabezpečení není udržitelným způsobem 
boje s problémy, s nimiž se potýkají mladí 
lidé na trhu práce;

11. naléhavě žádá Komisi, aby zrevidovala 
strategii flexikurity tak, aby byla hlavní 
pozornost zaměřena na zabezpečení 
přechodu při současném vytvoření mobility 
a snadnějšího přístupu mladých lidí; 
zdůrazňuje, že flexibilita bez sociálního 
zabezpečení není udržitelným způsobem 
boje s problémy, s nimiž se potýkají mladí 
lidé na trhu práce, které se, v případě 
mladých žen, týkají zejména nemožnosti 
uspokojení práva na mateřství a sloučení 
rodinného a profesního života;
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Or. it

Pozměňovací návrh 99
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení 
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě žádá Komisi, aby zrevidovala 
strategii flexikurity tak, aby byla hlavní 
pozornost zaměřena na zabezpečení 
přechodu při současném vytvoření mobility 
a snadnějšího přístupu mladých lidí; 
zdůrazňuje, že flexibilita bez sociálního 
zabezpečení není udržitelným způsobem 
boje s problémy, s nimiž se potýkají mladí 
lidé na trhu práce; 

11. naléhavě žádá Komisi, aby zrevidovala 
strategii flexikurity tak, aby byla hlavní 
pozornost zaměřena na zabezpečení 
přechodu při současném vytvoření mobility 
a snadnějšího přístupu mladých lidí; 
zdůrazňuje, že flexibilita bez sociálního 
zabezpečení není udržitelným způsobem 
boje s problémy, s nimiž se potýkají mladí 
lidé na trhu práce, naopak je to způsob 
obcházení zaměstnaneckých práv a práva 
na sociální zabezpečení mladých lidí;

Or. el

Pozměňovací návrh 100
Joe Higgins

Návrh usnesení
Bod 12 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. apeluje na členské státy, aby do 
vnitrostátních strategických plánů 
zaměstnanosti mladých lidí zahrnuly 
všechny čtyři součásti flexikurity, k nimž 
patří:

12. apeluje na členské státy, aby do 
vnitrostátních strategických plánů 
zaměstnanosti mladých lidí zahrnuly čtyři 
součásti, k nimž patří:

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Joe Higgins

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. a 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) pružná a spolehlivá smluvní ujednání, a) bezpečná a spolehlivá smluvní ujednání,

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. b 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b. zevrubné plány celoživotního vzdělávání 
zajišťující neustálý rozvoj dovedností,

b. zevrubné vzdělávací programy, plány 
stáží a celoživotního vzdělávání zajišťující 
neustálý rozvoj dovedností,

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. c 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) účinné aktivní politiky týkající se trhu 
práce, které jsou zaměřeny na dovednosti a 
začlenění,

c) účinné aktivní politiky týkající se trhu 
práce, které jsou zaměřeny na dovednosti 
využitelné na trhu práce a začlenění,

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. c 

Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

c. účinné aktivní politiky týkající se trhu 
práce, které jsou zaměřeny na dovednosti 
a začlenění,

c. účinné aktivní politiky týkající se trhu 
práce a politiky workfare, které jsou 
zaměřeny na dovednosti a začlenění,

Or. it

Pozměňovací návrh 105
Joe Higgins

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. c 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) účinné aktivní politiky týkající se trhu 
práce, které jsou zaměřeny na dovednosti a 
začlenění,

c) účinné aktivní politiky týkající se trhu 
práce, které jsou zaměřeny na dovednosti, 
kvalitní zaměstnání a začlenění,

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. c a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c a. účinné mechanismy pracovní 
mobility;

Or. el
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Pozměňovací návrh 107
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. d 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d. systémy sociálního zabezpečení, které 
namísto vyvíjení tlaku k flexibilitě mladé 
lidi zabezpečí v období přechodu;

d. systémy sociálního zabezpečení, které 
namísto vyvíjení tlaku k flexibilitě mladé 
lidi zabezpečí v období přechodu mezi 
různými zaměstnáními, mezi 
nezaměstnaností a zaměstnáním či mezi 
studiem a zaměstnáním;

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Sylvana Rapti

Návrh usnesení 
Bod 12 – písm. d a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d a. účinné kontrolní mechanismy na 
ochranu zaměstnaneckých práv;

Or. el

Pozměňovací návrh109
Sylvana Rapti

Návrh usnesení 
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby poskytováním kvalitní práce 
pomohli mladým lidem vyhnout se 
případné pasti nejistoty; a vyzývá sociální 
partnery, aby ve spolupráci s Komisí 
vytvořili a používali minimální standardy 
na ochranu osob, které pracují na nejistých 
nebo nekvalitních pracovních místech;

13. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby poskytováním kvalitní práce 
pomohli mladým lidem vyhnout se 
případné pasti nejistoty; a vyzývá členské 
státy a sociální partnery, aby na základě 
platných vnitrostátních právních předpisů 
a ve spolupráci s Komisí vytvořili a 
používali lepší standardy na ochranu osob, 
které pracují na nejistých nebo nekvalitních 
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pracovních místech;

Or. el

Pozměňovací návrh 110
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby provedla 
posouzení dlouhodobých dopadů 
nezaměstnanosti mladých lidí 
a spravedlnosti mezi generacemi;

Or. de

Pozměňovací návrh 111
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že na všech pracovištích 
je nutný energický a strukturovaný 
sociální dialog, jehož cílem je chránit 
mladé pracovníky před vykořisťováním a 
nejistou prací, často v souvislosti 
s pracovním poměrem na dobu určitou; 
zdůrazňuje, že je nutné, aby se mladými 
pracovníky a jejich specifickými 
potřebami zabývali sociální partneři;

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Liz Lynne

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
více zasazovaly o to, aby bylo zajištěno 
správné provádění a účinné prosazování 
směrnice o rovnosti v zaměstnání, která 
prohlašuje diskriminaci v zaměstnání na 
základě věku za nezákonnou; domnívá se, 
že je třeba učinit mnohem více pro to, aby 
si zaměstnanci i zaměstnavatelé 
uvědomovali svá práva a povinnosti 
zakotvené v této směrnici;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13 a. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby přistoupili k uplatňování 
mediálních a informačních strategií 
zaměřených na seznamování mladých lidí 
s jejich zaměstnaneckými právy 
a s různými alternativními způsoby jejich 
zapojení do trhu práce;

Or. el

Pozměňovací návrh 114
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13 a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly sblížení světa práce a světa 
vzdělávání, aby byly studijní obory, jako 
například obory duální, strukturovány 
tak, aby v sobě propojovaly teoretické 
pojmosloví a praktickou zkušenost, aby 
mladé lidi vybavily potřebným souborem 
jak obecných, tak specifických dovedností 
; rovněž Komisi a členské státy vyzývá, 
aby investovaly do uspořádání kampaně 
na zvyšování povědomí o odborném 
vzdělávání a studiu technických a 
podnikatelských oborů, aby tyto obory 
přestaly být vnímány jako vyřazená volba 
a byly chápány jako příležitost pro 
zaplnění prázdných pracovních míst 
v technických oborech, po nichž citelně 
vzrůstá poptávka, a pro účely nastartování 
evropské ekonomiky;

Or. it

Pozměňovací návrh 115
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení 
Bod 13 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13 b. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby přistoupili k vytváření 
a provádění programů pomáhajících 
mladým lidem v hledání přístupu na trh 
práce prostřednictvím aktivní politiky 
zaměstnanosti, zejména v určitých 
oblastech a odvětvích, kde je vysoká míra 
nezaměstnanosti mladých lidí;

Or. el
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Pozměňovací návrh 116
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyzývá členské státy, aby zmírnily 
dopady nezaměstnanosti mladých lidí na 
právo těchto generací na důchod, a aby 
prostřednictvím velkorysého započítávání 
dob studia mladých lidí motivovaly tyto 
lidi k delšímu vzdělávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení 
Bod 13 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13 c. vyzývá sociální partnery, aby 
věnovali své úsilí informování mladých 
lidi o jejich právu účastnit se sociálního 
dialogu a posilovali zapojení této 
významné skupiny produktivní populace 
do struktury zastupitelských orgánů;

Or. el

Pozměňovací návrh 118
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby provedla revizi 
stávající vnitrostátní legislativy ovlivňující 
mladé lidi v jednotlivých členských 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby vnitrostátní právní předpisy
týkající se mladých lidí, a zejména 
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státech, a prověřila tak její kompatibilitu 
se směrnicí o rovnosti v zaměstnání;

vnitrostátní právní předpisy na základě 
směrnice o rovnosti v zaměstnání nebyly 
zneužívány k diskriminaci mladých lidí 
v přístupu k dávkám sociálního 
zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby provedla revizi 
stávající vnitrostátní legislativy ovlivňující 
mladé lidi v jednotlivých členských 
státech, a prověřila tak její kompatibilitu se 
směrnicí o rovnosti v zaměstnání;

14. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
stávající vnitrostátní právní předpisy 
týkající se mladých lidí v každém 
členském státě za účelem ověření jejich 
souladu se směrnicí 2000/78/ES o rovném 
zacházení v zaměstnání bez ohledu na 
náboženské vyznání, víru, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientaci;

Or. el

Pozměňovací návrh 120
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby provedla revizi 
stávající vnitrostátní legislativy ovlivňující 
mladé lidi v jednotlivých členských 
státech, a prověřila tak její kompatibilitu se 
směrnicí o rovnosti v zaměstnání;

14. vyzývá Komisi, aby provedla revizi 
stávající vnitrostátní legislativy ovlivňující 
mladé lidi a mladé zaměstnance
v jednotlivých členských státech, 
a prověřila tak její kompatibilitu se 
směrnicí o rovnosti v zaměstnání;

Or. de
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Pozměňovací návrh 121
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14 a. vyzývá členské státy, aby připravily 
vhodné iniciativy, aby byla mladým 
přistěhovalcům zaručena znalost jazyka 
státu začlenění, uznání získaného vzdělání 
v zemi původu, přístup ke klíčovým 
dovednostem, aby jim tak bylo umožněno 
sociální začlenění a účast na trhu práce;

Or. it

Pozměňovací návrh 122
Liz Lynne

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Radu, aby co nejdříve přijala 
navrhovanou směrnici Rady o provádění 
zásady rovného zacházení s osobami bez 
ohledu na jejich náboženské vyznání či 
víru, zdravotní postižení, věk nebo 
sexuální orientaci a zohlednila přitom 
názor Parlamentu v této věci. Domnívá se, 
že tento právní předpis má zásadní 
význam v boji proti nespravedlivé 
diskriminaci na základě věku, s níž se 
řada mladých lidí setkává;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
David Casa

Návrh usnesení
Bod 15 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
mladým rodičům poskytovaly lepší 
příležitosti péče o děti, a vytvářely tak 
příležitosti, aby se mladé matky mohly
zapojit do trhu práce;

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
mladým rodičům poskytovaly lepší 
příležitosti péče o děti, a vytvářely tak 
příležitosti, aby se mladí rodiče mohli
zapojit do trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
mladým rodičům poskytovaly lepší 
příležitosti péče o děti, a vytvářely tak 
příležitosti, aby se mladé matky mohly 
zapojit do trhu práce;

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
mladým rodičům poskytovaly lepší 
příležitosti péče o děti, jako jsou školky a 
pobídky pro veřejné i soukromé 
zaměstnavatele, aby budovali struktury 
pro péči o děti, a vytvářely tak příležitosti, 
aby se mladé matky mohly zapojit do trhu 
práce;

Or. el

Pozměňovací návrh 125
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
mladým rodičům poskytovaly lepší 
příležitosti péče o děti, a vytvářely tak 
příležitosti, aby se mladé matky mohly 
zapojit do trhu práce;

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
mladým rodičům poskytovaly za 
přijatelných cenových podmínek lepší 
příležitosti péče o děti, a vytvářely tak 
příležitosti, aby se mladé matky mohly 
zapojit do trhu práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
mladým rodičům poskytovaly lepší 
příležitosti péče o děti, a vytvářely tak 
příležitosti, aby se mladé matky mohly 
zapojit do trhu práce;

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
mladým rodičům poskytovaly dostatečné 
a lepší příležitosti péče o děti, a vytvářely 
tak příležitosti, aby se mladé matky mohly 
zapojit do trhu práce;

Or. de
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Pozměňovací návrh 127
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
mladým rodičům poskytovaly lepší 
příležitosti péče o děti, a vytvářely tak 
příležitosti, aby se mladé matky mohly
zapojit do trhu práce;

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
mladým rodičům poskytovaly lepší 
příležitosti péče o děti, a vytvářely tak 
příležitosti, aby se mladé matky a mladí 
otcové mohli zapojit do trhu práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 a. žádá, aby pomoc, kterou členské 
státy poskytují mladým rodičům v rámci 
zařízení péče o děti nebo v rámci jeslí, 
byla na dostatečné úrovni, aby rodiče 
neodradila od zapojení se do trhu práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá členské státy, aby vyvinuly 
iniciativu pro krátkodobou pomoc 
mladým nezaměstnaným mužům 
v odvětvích zasažených krizí, ale současně 
nezapomínaly na dlouhodobé problémy 
v přístupu mladých žen na trh práce;



AM\811773CS.doc 61/70 PE440.113v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá členské státy, aby zavedly 
opatření pozitivní diskriminace zaměřené 
na mladé lidi v těch oblastech trhu práce, 
kde jsou tito lidé zastoupeni nedostatečně, 
s cílem zmírnit důsledky předchozí 
diskriminace na základě věku a 
dosáhnout skutečně různorodé pracovní 
síly; upozorňuje na dobré zkušenosti 
s pozitivní diskriminací, pokud jde o boj 
s diskriminací;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá členské státy, aby zavedly 
opatření pozitivní diskriminace zaměřené 
na mladé lidi v těch oblastech trhu práce, 
kde jsou tito lidé zastoupeni nedostatečně, 
s cílem zmírnit důsledky předchozí 
diskriminace na základě věku a dosáhnout 
skutečně různorodé pracovní síly; 
upozorňuje na dobré zkušenosti s pozitivní 
diskriminací, pokud jde o boj 
s diskriminací;

16. vyzývá členské státy, aby zavedly 
opatření pozitivní diskriminace zaměřené 
na mladé lidi v těch oblastech trhu práce, 
kde jsou tito lidé zastoupeni nedostatečně, 
s cílem zmírnit důsledky předchozí 
diskriminace na základě věku a dosáhnout 
skutečně různorodé pracovní síly, vždy na 
základě údajů upravených s ohledem na 
mladé lidi se zdravotním postižením; 
upozorňuje na dobré zkušenosti s pozitivní 
diskriminací, pokud jde o boj 
s diskriminací
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Pozměňovací návrh 132
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá odvětví, aby v podnicích 
a organizacích vytvořila partnerství mezi 
generacemi a  podpořila tím aktivní 
výměnu znalostí a produktivní spojení 
zkušeností různých generací;

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je si vědom toho, že je důležité, aby 
byli mladí lidé finančně nezávislí, vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že mladí lidé 
budou mít nárok na individuální 
minimální příjem, který jim zajistí 
možnost vytvoření nezávislého dospělého 
života;

17. je si vědom toho, že je důležité, aby 
byli mladí lidé finančně nezávislí, vyzývá 
členské státy, aby se angažovaly za účelem 
zvyšování flexibility a bezpečnosti systému 
pro přístup k práci, díky čemuž jim zaručí 
dosažení takového cíle a cíle vytvoření 
nezávislého dospělého života;

Or. it

Pozměňovací návrh 134
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je si vědom toho, že je důležité, aby 
byli mladí lidé finančně nezávislí, vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že mladí lidé
budou mít nárok na individuální
minimální příjem, který jim zajistí možnost 
vytvoření nezávislého dospělého života;

17. je si vědom toho, že je důležité, aby 
byli mladí lidé finančně nezávislí, vyzývá 
členské státy, aby přistoupily k většímu 
kompromisu v boji proti nezaměstnanosti 
mezi mladými lidmi a proti nejistotě práce, 
aby byl mladým lidemzajištěn minimální 
příjem, který jim zajistí možnost vytvoření 
nezávislého dospělého života;

Or. es

Pozměňovací návrh 135
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je si vědom toho, že je důležité, aby 
byli mladí lidé finančně nezávislí, vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že mladí lidé 
budou mít nárok na individuální minimální 
příjem, který jim zajistí možnost vytvoření 
nezávislého dospělého života;

17. je si vědom toho, že je důležité, aby 
byli mladí lidé finančně nezávislí, vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že mladí lidé 
budou mít nárok na individuální finanční 
podporu, který jim zajistí možnost 
vytvoření nezávislého dospělého života;

Or. de

Pozměňovací návrh 136
Joe Higgins

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je si vědom toho, že je důležité, aby 
byli mladí lidé finančně nezávislí, vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že mladí lidé 
budou mít nárok na individuální minimální
příjem, který jim zajistí možnost vytvoření 
nezávislého dospělého života;

17. je si vědom toho, že je důležité, aby 
byli mladí lidé finančně nezávislí, vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že mladí lidé 
budou mít nárok na individuální důstojný
příjem, který jim zajistí možnost vytvoření 
nezávislého dospělého života;
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Pozměňovací návrh 137
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je si vědom toho, že je důležité, aby 
byli mladí lidé finančně nezávislí, vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že mladí lidé 
budou mít nárok na individuální minimální 
příjem, který jim zajistí možnost vytvoření
nezávislého dospělého života;

17. je si vědom toho, že je důležité, aby 
byli mladí lidé finančně nezávislí, vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že mladí lidé 
budou mít nárok na individuální minimální 
příjem, který jim zajistí možnost přípravit 
se na nezávislý dospělý život;

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
David Casa

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je si vědom toho, že je důležité, aby 
byli mladí lidé finančně nezávislí, vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že mladí lidé 
budou mít nárok na individuální minimální 
příjem, který jim zajistí možnost vytvoření 
nezávislého dospělého života;

17. je si vědom toho, že je důležité, aby 
byli mladí lidé finančně nezávislí, vyzývá 
členské státy, aby při rozvíjení iniciativ, 
jako např. v rámci programu 
celoživotního učení, zajistily, že mladí lidé 
budou mít nárok na individuální minimální 
příjem, který jim zajistí možnost vytvoření 
nezávislého dospělého života;

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je si vědom toho, že je důležité, aby 
byli mladí lidé finančně nezávislí, vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že mladí lidé 
budou mít nárok na individuální minimální 
příjem, který jim zajistí možnost vytvoření 
nezávislého dospělého života;

17. je si vědom toho, že je důležité, aby 
byli mladí lidé finančně nezávislí, vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že mladí lidé 
budou mít nárok na individuální minimální 
příjem, který jim zajistí možnost vytvoření 
nezávislého dospělého života; členské státy 
by měly přijmout politiky, které zajistí, že 
všichni mladí lidé budou mít nárok na 
příjem stanovený na základě obecných a 
kolektivních pracovních smluv;

Or. el

Pozměňovací návrh 140
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá členské státy, aby mladé lidi 
až do věku 18 let nutily ke školní či 
pedagogické přípravě, pokud dosud 
žádnou odbornou přípravu úspěšně 
neukončili;

Or. de

Pozměňovací návrh 141
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17 a. žádá členské státy, aby mladí lidé , 
pokud si to přejí, mohli získat účinnou 
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pomoc především při výběru povolání, 
seznámení se se svými právy a 
při hospodaření s minimálním příjmem 

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Joe Higgins

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby prošetřila, zdali 
legislativa v některých členských státech, 
například nižší minimální mzda pro mladé 
lidi než pro dospělé ve Spojeném 
království, omezené zaměstnanecké dávky 
pro mladé lidi v Dánsku, vyloučení 
mladých lidí do 25 let z Revenu minimum 
d'insertion ve Francii a z komponenty 
ALG II týkající se příspěvků na bydlení 
v Německu, je diskriminací na základě 
věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Joe Higgins

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. navrhuje, aby Rada a Komise přišly 
s evropskou zárukou pro mladé lidi, která 
by každému mladému člověku v EU 
zajistila nabídku práce, odborné přípravy, 
dalšího vzdělávání nebo kombinace práce 
a vzdělávání nejpozději do šesti měsíců od
počátku jeho nezaměstnanosti;

18. navrhuje, aby Rada a Komise přišly 
s evropskou zárukou pro mladé lidi, která 
by každému mladému člověku v EU 
zajistila nabídku vhodné přiměřeně 
placené práce odpovídající jeho kvalifikaci 
a dovednostem, odborné přípravě, dalšímu
vzdělávání nebo kombinaci práce a 
vzdělávání od okamžiku jeho 
nezaměstnanosti;
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Pozměňovací návrh 144
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. navrhuje, aby Rada a Komise přišly 
s evropskou zárukou pro mladé lidi, která 
by každému mladému člověku v EU 
zajistila nabídku práce, odborné přípravy, 
dalšího vzdělávání nebo kombinace práce a 
vzdělávání nejpozději do šesti měsíců od 
počátku jeho nezaměstnanosti;

18. navrhuje, aby Rada a Komise přišly 
s evropskou zárukou pro mladé lidi, která 
by každému mladému člověku v EU 
zajistila nabídku práce, odborné přípravy, 
dalšího vzdělávání nebo kombinace práce a 
vzdělávání nejpozději do šesti měsíců od 
počátku jeho nezaměstnanosti v závislosti 
na poptávce na trhu práce a případně též 
vhodných kontrolních mechanismech pro 
sledování vývoje profesí;

Or. el

Pozměňovací návrh 145
David Casa

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby byly vytvořeny nové závazné 
orientační cíle týkající se mladých lidí; 
vyzývá Komisi ke každoročnímu 
zhodnocení stávajících orientačních cílů 
týkajících se mladých lidí a záruky pro 
mladé lidi, aby tak bylo zajištěno dosažení 
výsledků a pokroku;

20. žádá Komisi, aby každoročně
zhodnotila stávající orientační cíle týkající
se mladých lidí a záruky pro mladé lidi, 
aby tak bylo zajištěno dosažení výsledků a 
pokroku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby byly vytvořeny nové závazné
orientační cíle týkající se mladých lidí; 
vyzývá Komisi ke 
každoročnímu zhodnocení stávajících 
orientačních cílů týkajících se mladých lidí
a záruky pro mladé lidi, aby tak bylo 
zajištěno dosažení výsledků a pokroku;

20. žádá, aby byla zhodnocena potřeba 
vytvoření nových orientačních cílů 
týkajících se mladých lidí; vyzývá Komisi 
ke každoročnímu zhodnocení stávajících 
orientačních cílů týkajících se mladých 
lidí, aby tak bylo zajištěno dosažení 
výsledků a pokroku;

Or. es

Pozměňovací návrh 147
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby byly vytvořeny nové závazné 
orientační cíle týkající se mladých lidí; 
vyzývá Komisi ke 
každoročnímu zhodnocení stávajících 
orientačních cílů týkajících se mladých lidí 
a záruky pro mladé lidi, aby tak bylo
zajištěno dosažení výsledků a pokroku;

20. žádá, aby byly vytvořeny nové závazné 
orientační cíle týkající se mladých lidí; 
vyzývá Komisi ke 
každoročnímu zhodnocení stávajících 
orientačních cílů týkajících se mladých lidí 
a záruky pro mladé lidi, aby tak bylo 
zajištěno dosažení výsledků a pokroku na 
základě více členěných statistických 
údajů, oddělených zejména na základě 
pohlaví a věkových skupin;

Or. it

Pozměňovací návrh 148
David Casa

Návrh usnesení
Bod 21 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Radu a Komisi, aby 
odsouhlasily a plnily nové zdokonalené 
nástroje pro řízení v oblasti zaměstnávání 
mladých lidí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Radu a Komisi, aby 
odsouhlasily a plnily nové zdokonalené 
nástroje pro řízení v oblasti zaměstnávání 
mladých lidí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Radu a Komisi, aby 
odsouhlasily a plnily nové zdokonalené 
nástroje pro řízení v oblasti zaměstnávání 
mladých lidí;

21. vyzývá Radu a Komisi, aby 
odsouhlasily a plnily nové zdokonalené 
nástroje pro řízení a poskytování informací 
online v oblasti zaměstnávání mladých 
lidí;

Or. el
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Pozměňovací návrh 151
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. navrhuje, aby byla vytvořena stálá 
pracovní skupina mladých lidí v EU 
zahrnující organizace, členské státy, 
Komisi, Parlament a sociální partnery, 
která by monitorovala vývoj v oblasti 
zaměstnávání mladých lidí, umožnila 
meziodvětvové politiky, zajistila výměnu 
příkladů osvědčených postupů a podnítila 
vznik nových politik;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Stephen Hughes

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá evropské orgány, aby šly samy 
příkladem a odstranily inzeráty na 
neplacené praxe ze svých internetových 
stránek, a aby vyplácely
– minimální příspěvek vycházející 
z běžných nákladů na zajištění životní 
úrovně v místě, kde je stáž vykonávána,
– dávky sociálního zabezpečení
všem svým stážistům;

Or. en


