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Изменение 1
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните 
изисквания на едно модерно и
устойчиво общество;

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално, висше образование и 
високи нива на квалификация, като по 
този начин се улеснява преходът от 
обучение към работа, увеличава се 
конкурентоспособността на младите 
хора на пазара на труда и се намалява 
сегментацията на пазарите на труда;

Or. en

Изменение 2
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно,
професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните 
изисквания на едно модерно и 
устойчиво общество;

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможността да се възползват от 
училищно и професионално 
образование и обучение и висше 
образование, отговарящи на 
изискванията на пазара на труда на
едно модерно и устойчиво общество;

Or. en
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Изменение 3
Roger Helmer

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една 
Европа на бъдещето, което означава на 
всички млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните 
изисквания на едно модерно и 
устойчиво общество;

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за успешна 
интеграция на пазара на труда и за 
своята професия, което означава на 
всички млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните 
изисквания на едно модерно и 
устойчиво общество;

Or. en

Изменение 4
Vincenzo Iovine

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните 
изисквания на едно модерно и 
устойчиво общество;

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните 
изисквания на едно 
конкурентоспособно, приобщаващо и 
устойчиво общество;

Or. it
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Изменение 5
Milan Zver

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните
изисквания на едно модерно и 
устойчиво общество;

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално и висше образование, 
ориентирано към изискванията на едно 
модерно и устойчиво общество;

Or. en

Изменение 6
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите
хора да бъдат образовани за една 
Европа на бъдещето, което означава на 
всички млади хора да бъде 
предоставена възможност за училищно, 
професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните 
изисквания на едно модерно и 
устойчиво общество;

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде да се даде
възможност на всички млади хора да 
участват в обществото и те да 
бъдат подготвени за една Европа на 
бъдещето, което означава да им се даде 
възможност да се ангажират с 
обществените интереси и да 
участват в оформянето на 
обществото, както и да им бъде 
предоставена възможност за училищно, 
професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните 
изисквания на едно модерно и 
устойчиво общество;

Or. en
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Изменение 7
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите
хора да бъдат образовани за една 
Европа на бъдещето, което означава да 
бъде предоставена възможност за 
училищно, професионално и висше 
образование, ориентирано към 
технологичните изисквания на едно 
модерно и устойчиво общество;

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде да се даде
възможност на всички млади хора да 
участват пълноценно в обществото и 
те да бъдат подготвени за една 
Европа на бъдещето, което означава да 
им даде възможностите да се 
ангажират с обществените интереси
и да участват в оформянето на 
обществото, както и да им бъде 
предоставена възможност за училищно, 
професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните 
изисквания на едно модерно и 
устойчиво общество;

Or. en

Изменение 8
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните 
изисквания на едно модерно и 
устойчиво общество;

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално и висше образование и 
неформално образование „извън 
класната стая”, ориентирано към 
технологичните изисквания на едно 
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модерно и устойчиво общество; това би 
допринесло за пълно ангажиране на 
учениците докато са в училище, 
подчертавайки значимостта на 
изграждането на гражданско 
самосъзнание и чувство за 
принадлежност от ранна възраст;

Or. en

Изменение 9
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните 
изисквания на едно модерно и 
устойчиво общество;

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално и висше образование и 
неформално образование, ориентирано 
към технологичните изисквания на едно 
модерно и устойчиво общество;

Or. en

Изменение 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат последователно 
образовани за една Европа на бъдещето, 
което означава на всички млади хора да 
бъде предоставена възможност за 
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професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните 
изисквания на едно модерно и 
устойчиво общество;

училищно, професионално и висше 
образование, ориентирано към 
технологичните изисквания на едно 
модерно и устойчиво общество; поради 
това е необходимо образованието и 
професионалното обучение да се 
приспособят към променящите се 
нужди на тези сектори по такъв 
начин, че младите хора да могат да се 
включат на пазара на труда, а онези, 
които вече имат трудов стаж, да 
могат да актуализират познанията 
си;

Or. es

Изменение 11
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните 
изисквания на едно модерно и 
устойчиво общество;

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните 
изисквания на едно модерно и 
устойчиво общество, за да се 
стимулира достъпът им до пазара на 
труда; при това нито един млад 
човек, който по различни причини има 
проблеми с училищното си 
образование, не трябва да бъде изгубен 
за пазара на труда, а тези млади хора 
следва, напротив, да получат 
целенасочена подкрепа; достъпът до 
образование не трябва да бъде въпрос 
на социален статус и финансови 
възможности на родителите; от 
особено значение е хоризонталната 
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пропускливост между отделните
образователни нива както в 
училищното, така и в 
професионалното образование;

Or. de

Изменение 12
Birgit Sippel

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните 
изисквания на едно модерно и 
устойчиво общество;

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално и висше образование, 
ориентирано към технологичните 
изисквания на едно модерно и 
устойчиво общество, независимо от 
социалния произход и финансовите 
възможности на родителите;

Or. de

Изменение 13
Georges Bach

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално и висше образование, 

1. подчертава, че целта на всички 
инициативи трябва да бъде младите 
хора да бъдат образовани за една Европа 
на бъдещето, което означава на всички 
млади хора да бъде предоставена 
възможност за училищно, 
професионално и висше образование и 
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ориентирано към технологичните 
изисквания на едно модерно и 
устойчиво общество;

допълнителна квалификация, 
ориентирани към технологичните 
изисквания на едно модерно и 
устойчиво общество;

Or. de

Изменение 14
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 1 – точка 1 (нова) 

Проектостановище Изменение

подчертава, че инвестирането в 
човешки капитал, особено по 
отношение на младите поколения, е
съществено условие за 
осъществяването на целите на 
стратегията „Европа 2020“; ето 
защо подчертава, че образованието и 
обучението трябва да станат 
приоритети на Европейския съюз;

Or. fr

Изменение 15
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. счита, че институциите за 
образование и/или допълнително 
обучение трябва да осигуряват 
стажове, които да допълват учебния 
план на обучаващите се в тях, които 
по този начин да имат възможност 
да придобият опит в областта, в 
която са учили, което да улесни 
процеса на обучение и връзката с  
трудовата практика;
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Or. pt

Изменение 16
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че за пълното 
осъществяване на целите на 
инициативата „Младежта в 
движение“ е необходимо тясно 
сътрудничество с местните органи и 
с всички заинтересовани страни, 
които работят в интерес на младите 
хора;

Or. it

Изменение 17
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че политиките за 
младежта трябва да бъдат 
разглеждани във връзка с политиките 
относно образованието, заетостта, 
социалното включване и 
макроикономиката; подчертава, че 
положението със заетостта на 
младите хора зависи от общите 
икономически политики и 
настоятелно призовава държавите-
членки да се насочат към инвестиции 
и създаване на работни места, от 
които ще бъдат облагодетелствани в 
особено голяма степен младите хора; 
изразява съжаление, че „Младежта в 
движение“ е концентрирана преди 



PE458.607v01-00 12/107 AM\856627BG.doc

BG

всичко върху пазара на труда; 
изтъква, че строгите финансови 
ограничения, които включват 
съкращения в образователната 
система и създаването на по-малко 
работни места, няма да помогнат на 
младите хора и са в състояние да 
навредят на обществото и 
икономиката в по-дългосрочен план;

Or. en

Изменение 18
Eider Gardiazábal Rubial, Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, 
Ramona Nicole Mănescu, Damien Abad

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че младежките 
политики трябва да бъдат 
разглеждани във връзка с политиките 
относно образованието, заетостта, 
социалното включване и 
макроикономиката; изразява 
съжаление, че „Младежта в 
движение“ е концентрирана преди 
всичко върху пазара на труда; 
изтъква, че строгите финансови 
ограничения, които включват 
съкращения в образователната 
система и създаването на по-малко 
работни места, няма да помогнат на 
младите хора и са в състояние да 
навредят на обществото и 
икономиката в по дългосрочен план;

Or. en
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Изменение 19
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. подчертава необходимостта да се 
намали преждевременното напускане 
на училище, което затруднява 
икономическото и социално развитие 
и по този начин целта на ЕС за 
интелигентен и приобщаващ 
растеж; подчертава, че този сложен 
проблем може да бъде решаван само с
ефективни стратегии на местно, 
регионално, национално и общностно 
равнище, като се отдава внимание на 
особеностите и специалните 
характеристики на всяка държава-
членка;

Or. en

Изменение 20
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. приветства създаването на 
експертната група на високо равнище, 
председателствана от принцеса 
Лаурентин от Нидерландия, за да 
бъдат установени начини за 
преодоляване на причините за 
ниските равнища на грамотност и 
повишаването на тези равнища в ЕС, 
допринасяйки за ефективни решения
и в други области, като бедност и 
конкурентоспособност на пазара на 
труда;

Or. en
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Изменение 21
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред 
младите хора (причините за която 
според Международната организация 
на труда (МОТ) не са размерът на 
доходите и непреките разходи за 
труд, правото на участие в 
управлението и социалните 
стандарти за закрила), както и че 
всички трудови договори трябва още 
от първия ден на влизането си в сила 
да предвиждат неограничени 
социални права, и отхвърля 
предложението за отклоняване от 
този принцип;

2. изтъква факта, че безработицата сред 
младите хора в момента в рамките на 
ЕС е около 21 % и следователно е едно 
от най-неотложните 
предизвикателства в ЕС. Тъй като до 
2020 г. около 35 % от всички работни 
места ще изискват високо ниво на 
квалификация, съчетано със 
способност за адаптиране и 
новаторство, то интензивно трябва 
да се преследва заложената в 
стратегията „ЕС 2020“ цел делът на 
завършилите висше или равностойно 
образование сред 30–34-годишните да 
се повиши на поне 40 %. 
Същевременно на преждевременно 
напусналите училище следва да се 
предложат креативни възможности 
да продължат обучението си;

Or. de

Изменение 22
Elizabeth Lynne

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 
хора (причините за която според 
Международната организация на 
труда (МОТ) не са размерът на 
доходите и непреките разходи за 
труд, правото на участие в 

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 
хора. За да се бори с този проблем, 
счита, че младите хора трябва да 
бъдат предпазени от дискриминация 
въз основа на възраст на работното 
място чрез ефективното прилагане 
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управлението и социалните 
стандарти за закрила) както и че
всички трудови договори трябва още от
първия ден на влизането си в сила да 
предвиждат неограничени социални 
права, и отхвърля предложението за 
отклоняване от този принцип;

на Директива 2000/78/ЕО, която 
забранява дискриминация въз основа 
на възраст, и чрез прилагането на 
цялото съществуващо 
законодателство на ЕС в областта 
на заетостта и социалните въпроси;

Or. en

Изменение 23
Roger Helmer

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 
хора (причините за която според 
Международната организация на труда 
(МОТ) не са размерът на доходите и 
непреките разходи за труд, правото на 
участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила) както и че 
всички трудови договори трябва още 
от първия ден на влизането си в сила 
да предвиждат неограничени 
социални права, и отхвърля 
предложението за отклоняване от 
този принцип;

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 
хора (причините за която според 
Международната организация на труда 
(МОТ) не са размерът на доходите и 
непреките разходи за труд, правото на 
участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила) в съответствие 
с принципа на полза както за 
служителя, така и за работодателя;

Or. en

Изменение 24
Milan Zver

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 
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хора (причините за която според 
Международната организация на 
труда (МОТ) не са размерът на 
доходите и непреките разходи за
труд, правото на участие в 
управлението и социалните 
стандарти за закрила) както и че 
всички трудови договори трябва още 
от първия ден на влизането си в сила да 
предвиждат неограничени социални 
права, и отхвърля предложението за 
отклоняване от този принцип;

хора, както и че всички трудови 
договори следва още от първия ден на 
влизането си в сила да предвиждат 
всички социални права, и отхвърля 
предложението за отклоняване от този 
принцип;

Or. en

Изменение 25
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред 
младите хора (причините за която 
според Международната организация на 
труда (МОТ) не са размерът на доходите 
и непреките разходи за труд, правото на 
участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила) както и че всички 
трудови договори трябва още от първия 
ден на влизането си в сила да 
предвиждат неограничени социални 
права, и отхвърля предложението за 
отклоняване от този принцип;

2. изтъква факта, че безработицата сред 
младите хора (причините за която 
според Международната организация на 
труда (МОТ) не са размерът на доходите 
и непреките разходи за труд, правото на 
участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила) e голямо 
предизвикателство в  ЕС и досега не е 
била обект на достатъчно внимание 
от страна на ЕС и държавите-
членки; подчертава, че 
безработицата в младежка възраст 
създава за индивида много голям риск 
от бедност в дългосрочен план; 
подчертава, че всички трудови 
договори трябва още от първия ден на 
влизането си в сила да предвиждат 
неограничени социални права, и 
отхвърля предложението за отклоняване 
от този принцип;

Or. en
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Изменение 26
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред 
младите хора (причините за която 
според Международната организация на 
труда (МОТ) не са размерът на доходите 
и непреките разходи за труд, правото на 
участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила) както и че 
всички трудови договори трябва още от 
първия ден на влизането си в сила да 
предвиждат неограничени социални 
права, и отхвърля предложението за 
отклоняване от този принцип;

2. изтъква факта, че безработицата сред 
младите хора (причините за която 
според Международната организация на 
труда (МОТ) не са размерът на доходите 
и непреките разходи за труд, правото на 
участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила) е голямо 
предизвикателство в целия ЕС и 
трябва да бъде премахната; 
подчертава, че безработицата в 
младежка възраст създава много 
висок риск от бедност в дългосрочен 
план; подчертава, че всички трудови 
договори трябва още от първия ден на 
влизането си в сила да предвиждат 
неограничени социални права, и 
отхвърля предложението за отклоняване 
от този принцип;

Or. en

Изменение 27
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 
хора (причините за която според 
Международната организация на труда 
(МОТ) не са размерът на доходите и 
непреките разходи за труд, правото на 
участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила) както и че
всички трудови договори трябва още от 

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 
хора (причините за която според 
Международната организация на труда 
(МОТ) не са размерът на доходите и 
непреките разходи за труд, правото на 
участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила); положението се 
е влошило в резултат от 
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първия ден на влизането си в сила да 
предвиждат неограничени социални 
права, и отхвърля предложението за 
отклоняване от този принцип;

икономическата и финансова криза, 
която създава затруднения за 
младите европейци при навлизането 
на пазара на труда; всички трудови
договори трябва още от първия ден на 
влизането си в сила да предвиждат 
неограничени социални права, и 
отхвърля предложението за отклоняване 
от този принцип;

Or. en

Изменение 28
Birgit Sippel

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 
хора (причините за която според 
Международната организация на труда 
(МОТ) не са размерът на доходите и 
непреките разходи за труд, правото на 
участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила), както и че всички 
трудови договори трябва още от първия 
ден на влизането си в сила да 
предвиждат неограничени социални 
права, и отхвърля предложението за 
отклоняване от този принцип;

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 
хора (причините за която според 
Международната организация на труда 
(МОТ) не са размерът на доходите и 
непреките разходи за труд, правото на 
участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила), както и че всички 
трудови договори трябва още от първия 
ден на влизането си в сила да 
предвиждат неограничени социални 
права, за да се даде възможност на 
младите хора за пълноценен достъп 
до започване на работа и да се 
предотврати дискриминацията и 
експлоатацията;
отхвърля предложението за отклоняване 
от принципа за равно третиране на 
работниците независимо от 
възрастта и професионалния опит;

Or. de
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Изменение 29
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 
хора (причините за която според 
Международната организация на труда 
(МОТ) не са размерът на доходите и 
непреките разходи за труд, правото на 
участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила), както и че всички 
трудови договори трябва още от първия 
ден на влизането си в сила да 
предвиждат неограничени социални 
права, и отхвърля предложението за 
отклоняване от този принцип;

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 
хора (причините за която според 
Международната организация на труда 
(МОТ) не са размерът на доходите и 
непреките разходи за труд, правото на 
участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила), както и че всички 
трудови договори, договори за 
обучение, стаж и практика, трябва 
още от първия ден на влизането си в 
сила да предвиждат неограничени 
социални права, и отхвърля 
предложението за отклоняване от този 
принцип; не трябва да има 
съкращаване на сроковете за 
предизвестие, нарушаване на 
съществуващите законови разпоредби 
и разпоредби на колективни трудови
договори, неограниченото право на 
участие и синдикалната свобода са в 
сила още от първия работен ден;

Or. de

Изменение 30
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 
хора (причините за която според 
Международната организация на труда 
(МОТ) не са размерът на доходите и 
непреките разходи за труд, правото на 

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 
хора (причините за която според 
Международната организация на труда 
(МОТ) не са размерът на доходите и 
непреките разходи за труд, правото на 
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участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила), както и че всички 
трудови договори трябва още от първия 
ден на влизането си в сила да 
предвиждат неограничени социални 
права, и отхвърля предложението за 
отклоняване от този принцип;

участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила), както и че всички 
трудови договори трябва още от първия 
ден на влизането си в сила да 
предвиждат неограничени социални 
права, и отхвърля предложението за 
отклоняване от този принцип; за тази 
цел счита, че е желателно 
създаването на европейска рамка от 
правила за установяване на права и 
закрила за нетипичната и несигурна 
заетост, като се определят  
минимални равнища на заплати и се 
предвидят  социални осигуровки, не 
по-ниски от онези, които са в сила 
при стандартните договори;

Or. it

Изменение 31
Georges Bach

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 
хора (причините за която според 
Международната организация на труда 
(МОТ) не са размерът на доходите и 
непреките разходи за труд, правото на 
участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила), както и че всички 
трудови договори трябва още от 
първия ден на влизането си в сила да 
предвиждат неограничени социални 
права, и отхвърля предложението за 
отклоняване от този принцип;

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 
хора (причините за която според 
Международната организация на труда 
(МОТ) не са размерът на доходите и 
непреките разходи за труд, правото на 
участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила), както и че  
трудовите договори следва още от 
първия ден на влизането си в сила да 
предвиждат социални права, и отхвърля 
предложението за отклоняване от този 
принцип;

Or. de
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Изменение 32
Roger Helmer

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 
хора (причините за която според 
Международната организация на труда 
(МОТ) не са размерът на доходите и 
непреките разходи за труд, правото на 
участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила) както и че всички 
трудови договори трябва още от първия 
ден на влизането си в сила да 
предвиждат неограничени социални 
права, и отхвърля предложението за 
отклоняване от този принцип;

2. изтъква факта, че трябва да бъде 
премахната безработицата сред младите 
хора (причините за която според 
Международната организация на труда 
(МОТ) не са размерът на доходите и 
непреките разходи за труд, правото на 
участие в управлението и социалните 
стандарти за закрила) както и че 
трудовите договори трябва още от 
първия ден на влизането си в сила да 
предвиждат неограничени социални 
права, и отхвърля предложението за 
отклоняване от този принцип;

Or. en

Изменение 33
Sergio Gutiérrez Prieto

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2а. подчертава колко е важно Европа 
да осигури на младата работна ръка 
минимални гаранции по отношение 
на здравето, сигурността, доходите и
вноските в рамките на пенсионни 
схеми, без да съществува 
дискриминация по отношение на 
видовете договори;

Or. es
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Изменение 34
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. припомня, че намирането на 
работа не означава бягство от 
бедността и че младите хора са 
особено застрашени от попадане в 
категорията на „работещите бедни“; 
поради това подчертава, че следва да 
бъдат обединени усилията да се 
предлагат качествени работни места 
и усилията в посока на заетост за 
младите хора; посочва 
необходимостта политиките в 
областта на заетостта да бъдат 
подкрепени от стабилни социални 
политики, които позволяват достоен 
живот в случай на безработица;

Or. en

Изменение 35
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. припомня, че намирането на 
работа не означава бягство от 
бедността и че младите хора са 
особено застрашени от попадане в 
категорията на „работещите бедни”; 
поради това подчертава, че следва да 
бъдат обединени усилията да се 
предлагат качествени работни места 
и усилията в посока на заетост за 
младите хора; посочва 
необходимостта политиките в 
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областта на заетостта да бъдат 
подкрепени от стабилни социални 
политики, които позволяват достоен 
живот в случай на безработица;

Or. en

Изменение 36
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 2 б (нов) 

Проектостановище Изменение

2б. подчертава, че „Младежта в 
движение“ няма да се пребори или да 
се справи сама с предизвикващата 
безпокойство безработица сред 
младите хора в цяла Европа; 
призовава всички държави-членки да 
създадат национална стратегия за 
борба с безработицата сред младите 
хора и за осигуряване на достъп за 
младите хора до качествени работни 
места, образование и обучение;

Or. en

Изменение 37
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Проектостановище
Параграф 2 б (нов) 

Проектостановище Изменение

2б. подчертава, че „Младежта в 
движение“ няма да се пребори или да 
се справи сама с предизвикващата 
безпокойство безработица сред 
младите хора в цяла Европа; призова 
всички държави-членки да създадат 
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национална стратегия за борба с 
безработицата сред младите хора и 
за осигуряване на достъп за младите 
хора до качествени работни места, 
образование и обучение, като 
същевременно се насърчава и подкрепя 
предприемчивостта у младите хора;

Or. en

Изменение 38
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. отново изтъква важността на 
конкретни, подлежащи на проверка 
цели при прилагането на интегрираните 
насоки на стратегията „ЕС 2020“ за 
намаляване на безработицата сред 
младите хора; счита, че предложените в 
инициативата целеви групи и 
показатели следва да бъдат 
наблюдавани от Комисията, а 
напредъкът при прилагането следва да 
бъде измерван посредством ясни 
показатели;

3. отново изтъква важността на 
конкретни, подлежащи на проверка 
цели, свързани с адекватни финансови 
средства, при прилагането на 
интегрираните насоки на стратегията 
„ЕС 2020“ за намаляване на 
безработицата сред младите хора; счита, 
че предложените в инициативата целеви 
групи и показатели следва да бъдат 
наблюдавани от Комисията, а 
напредъкът при прилагането следва да 
бъде измерван посредством ясни 
показатели; в своите национални 
програми за реформа държавите-
членки следва да се ангажират с 
конкретни цели в областта на 
заетостта сред младите хора, които 
биха позволили увеличаване на 
процента на заетостта сред младите 
хора (за тези, които не са в процес на 
придобиване на образование) до 75%;

Or. en
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Изменение 39
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. отново изтъква важността на 
конкретни, подлежащи на проверка 
цели при прилагането на интегрираните 
насоки на стратегията „ЕС 2020“ за 
намаляване на безработицата сред 
младите хора; счита, че предложените в 
инициативата целеви групи и 
показатели следва да бъдат 
наблюдавани от Комисията, а 
напредъкът при прилагането следва да 
бъде измерван посредством ясни 
показатели;

3. отново изтъква важността на 
конкретни, подлежащи на проверка 
цели, свързани с адекватни финансови 
средства, при прилагането на 
интегрираните насоки на стратегията 
„ЕС 2020“ за намаляване на 
безработицата сред младите хора; счита, 
че предложените в инициативата целеви 
групи и показатели следва да бъдат 
наблюдавани от Комисията, а 
напредъкът при прилагането следва да 
бъде измерван посредством ясни 
показатели; в своите национални 
програми за реформа държавите-
членки следва да се ангажират с 
конкретни цели в областта на 
заетостта сред младите хора, които 
биха позволили увеличаване и на 
процента на заетостта сред младите 
хора (за тези, които не са в процес на 
придобиване на образование) до 75%;

Or. en

Изменение 40
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. отново изтъква важността на 
конкретни, подлежащи на проверка 
цели при прилагането на интегрираните 
насоки на стратегията „ЕС 2020“ за 
намаляване на безработицата сред 
младите хора; счита, че предложените в 
инициативата целеви групи и 

3. отново изтъква важността на 
конкретни, подлежащи на проверка 
цели при прилагането на интегрираните 
насоки на стратегията „ЕС 2020“ за 
намаляване на безработицата сред 
младите хора; за целта до 2014 г. 
държавите-членки трябва да 
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показатели следва да бъдат 
наблюдавани от Комисията, а 
напредъкът при прилагането следва да 
бъде измерван посредством ясни 
показатели;

повишат процента на заетост на 
младите хора на възраст 15–25 години 
с 10 %; счита, че предложените в 
инициативата целеви групи и 
показатели следва да бъдат 
наблюдавани от Комисията, а 
напредъкът при прилагането следва да 
бъде измерван посредством ясни 
показатели;

Or. de

Изменение 41
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. отново изтъква важността на 
конкретни, подлежащи на проверка 
цели при прилагането на интегрираните 
насоки на стратегията „ЕС 2020“ за 
намаляване на безработицата сред 
младите хора; счита, че предложените в 
инициативата целеви групи и 
показатели следва да бъдат 
наблюдавани от Комисията, а 
напредъкът при прилагането следва да 
бъде измерван посредством ясни 
показатели;

3. отново изтъква важността на 
конкретни, подлежащи на проверка 
цели при прилагането на интегрираните 
насоки на стратегията „ЕС 2020“ за 
намаляване на безработицата сред 
младите хора; признава, че 
прилагането на новите интегрирани 
насоки е отговорност на държавите-
членки, докато Комисията следва да 
подкрепя и контролира действията 
на национално равнище чрез 
отворения метод на координация 
(ОМК); счита, че предложените в 
инициативата целеви групи и 
показатели следва да бъдат 
наблюдавани от Комисията, а 
напредъкът при прилагането следва да 
бъде измерван посредством ясни 
показатели;

Or. en
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Изменение 42
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 3 – точка 1 (нова) 

Проектостановище Изменение

припомня, че на водещите цели и 
инициативи на стратегия „Европа 
2020“, като например „Младежта в 
движение“,  трябва да съответства 
подходящо финансиране; подчертава, 
че само ако се намерят подходящи 
възможности за финансиране, 
младите хора ще се възползват от 
конкретни резултати в областта на 
образованието, обучението и 
заетостта; във връзка с това 
призовава да бъдат изцяло 
мобилизирани наличните 
инструменти на Съюза, на първо 
място структурните фондове, за 
финансиране на действия, насочени 
към младите хора;

Or. fr

Изменение 43

Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че основната 
загриженост на младите хора е да 
бъдат самостоятелни, да имат 
достъп до здравеопазване и достойно 
жилище на разумна цена, като 
същевременно са в състояние да учат, 
да работят и да се развиват; поради 
това призовава държавите-членки да 
премахнат свързаните с възрастта 
дискриминационни практики по 
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отношение на достъпа до схеми за 
минимален доход и социално 
подпомагане, като например 
изключване на младите хора от 
схемите за минимален доход поради 
липса на вноски за социално 
осигуряване;

Or. en

Изменение 44
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на мобилност;

4. подчертава, че транснационалната
мобилност за придобиването на нови 
умения е силен инструмент за 
подобряване на уменията и
компетенциите, личното развитие и 
активното гражданство на младите 
хора; счита, че поради тази причина 
доброволната мобилност трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, социално или географско 
положение, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на мобилност;
поради това приветства 
инициативата на Комисията да 
създаде специален уебсайт на 
„Младежта в движение“ за 
информация относно 
възможностите за обучение и 
мобилност в ЕС; подчертава 
необходимостта от активна 
комуникация около този уебсайт, 
насочена към младите хора, 
разпространителите на информация 
и други съответни заинтересовани 
страни;

Or. en
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Изменение 45
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на мобилност;

4. подчертава, че транснационалната
мобилност за придобиването на нови 
умения е силен инструмент за 
подобряване на уменията и
компетенциите, личното развитие и 
активното гражданство на младите 
хора; счита, че доброволната 
мобилност трябва да се насърчава за 
всички млади хора независимо от 
техните финансови възможности, 
социално или географско положение, 
при което всеки човек трябва да може да 
определя индивидуално степента на 
мобилност; поради това приветства 
инициативата на Комисията да 
създаде специален уебсайт на
„Младежта в движение“ за 
информация за възможностите за 
обучение и мобилност в ЕС; 
подчертава необходимостта от 
активна комуникация около този 
уебсайт, насочена към младите хора, 
разпространителите на информация 
и други съответни заинтересовани 
страни;

Or. en

Изменение 46
Georges Bach

Проектостановище
Параграф 4 
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Проектостановище Изменение

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на 
мобилност;

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности;

Or. de

Изменение 47
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на 
мобилност;

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното обучение и 
образование и за целите на заетостта 
трябва да се насърчава за всички млади 
хора независимо от техните финансови 
възможности, социален и етнически 
произход, както и от техните 
увреждания или здравословни 
проблеми;

Or. en

Изменение 48
Roger Helmer

Проектостановище
Параграф 4 
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Проектостановище Изменение

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на
мобилност;

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора, въз 
основа на изискванията за обучение и 
наемане на работа на всяка държава-
членка;

Or. en

Изменение 49
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4.счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на мобилност;

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на мобилност и 
независимо от профила им на 
обучение, всички категории 
обучаващи се млади хора трябва да 
могат да се възползват от 
мобилността;

Or. fr
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Изменение 50
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на мобилност;

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на мобилност и 
през целия процес да се осигуряват 
професионални насоки и консултации;

Or. en

Изменение 51
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и за
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на мобилност;

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на мобилност и 
през целия процес да се осигуряват 
професионални насоки и консултации;

Or. en
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Изменение 52
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на мобилност;

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на мобилност; 
мобилността не трябва да се 
отразява негативно върху доходите, 
както и върху социалното
осигуряване; подчертава значението 
на взаимното признаване на 
завършеното училищно, 
професионално и висше образование, 
както и на следдипломните 
квалификации, придобити в рамките 
на ЕС, за повишаване на 
мобилността; това признаване 
трябва да става в рамките на 
първите 12 месеца след получаване на 
квалификацията;

Or. de

Изменение 53
Birgit Sippel

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и за 
целите на заетостта професионалното 
и лично развитие трябва да се
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независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на мобилност;

подкрепя и насърчава за всички млади 
хора независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на мобилност;

Or. de

Изменение 54
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на мобилност;

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и 
обучение и висшето образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на мобилност;

Or. de

Изменение 55
Milan Zver

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
насърчава за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 

4. счита, че мобилността в рамките на 
училищното и професионалното 
образование и за целите на заетостта 
трябва да се насърчава за всички млади 
хора независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на мобилност;
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индивидуално степента на мобилност;

Or. en

Изменение 56
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че доброволната мобилност в
рамките на училищното и
професионалното образование и за
целите на заетостта трябва да се
насърчава за всички млади хора
независимо от техните финансови
възможности, при което всеки човек
трябва да може да определя
индивидуално степента на мобилност;

4. счита, че доброволната мобилност в 
рамките на училищното и 
професионалното образование и за 
целите на заетостта трябва да се 
подкрепя за всички млади хора 
независимо от техните финансови 
възможности, при което всеки човек 
трябва да може да определя 
индивидуално степента на мобилност;

Or. pt

Изменение 57
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 4 – точка 1 (нова) 

Проектостановище Изменение

признава и подчертава ролята на 
местните и регионални органи в 
областта на обучението и 
мобилността; счита, че ролята на 
тези органи би трябвало да бъде 
напълно призната от европейските 
институции и държавите-членки при 
изготвянето и въвеждането на 
програми за образование и обучение;

Or. fr
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Изменение 58
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 4 – точка 1 (нова) 

Проектостановище Изменение

счита, че трябва да се застъпи в по-
голяма степен и да се повиши 
осведомеността относно 
дистанционната форма на обучение 
във висшите учебни заведения, тъй 
като тя предполага възможност за 
съвместяване на работа и учене;

Or. bg

Изменение 59
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. подчертава необходимостта от 
насърчаване на младите хора да 
завършат курса на образование или да 
посещават допълнителна форма на 
обучение, която да им даде 
възможност да придобият 
необходимите умения, за да подобрят 
перспективите си за включване в 
пазара на труда;

Or. it

Изменение 60
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 



AM\856627BG.doc 37/107 PE458.607v01-00

BG

Проектостановище Изменение

4a. приветства целите на Комисията 
да обхване в рамките  на 
мобилността с учебна цел всички 
млади хора в Европа до 2020 г.; 
изразява обаче съжаление, че 
„Младежта в движение“ акцентира 
твърде много на мобилността на 
студентите; приканва Комисията да 
посочи конкретни целеви стойности 
за всяка от програмите за мобилност; 
и по-конкретно – да определи ясни и 
амбициозни стойности за свързаната 
с професионално обучение мобилност; 
подчертава, че мобилността е 
призната за добавена стойност за 
тези, които следват професионално 
обучение, тъй като засилва тяхната 
конкурентоспособност на пазара на 
труда; поради това призовава за 
увеличаване на дела от бюджета, 
посветен на програмата „Leonardo“.

Or. en

Изменение 61
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. приветства целите на Комисията 
да обхване в рамките на мобилността 
с учебна цел всички млади хора в 
Европа до 2020 г.; изразява обаче 
съжаление, че „Младежта в 
движение“ акцентира твърде много 
на мобилността на студентите; 
приканва Комисията да посочи 
конкретни целеви и амбициозни 
стойности за всяка от програмите за 
мобилност; включително свързаната 



PE458.607v01-00 38/107 AM\856627BG.doc

BG

с професионално обучение мобилност; 
подчертава, че мобилността е 
призната за добавена стойност за 
тези, които следват професионално 
обучение, тъй като засилва тяхната 
конкурентоспособност на пазара на 
труда; поради това призовава за 
увеличаване на бюджета, посветен на 
програмата „Leonardo“;

Or. en

Изменение 62
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 

Проектостановище Изменение

4б. изразява убеждение, че 
мобилността на младите хора, която 
допринася за просперитета и за едно 
справедливо развитие на нашите 
модерни общества, следва да стане 
правило, а не изключение; подчертава, 
че следва да бъде повишена 
привлекателността на мобилността 
и че финансовата подкрепа следва да 
бъде широкообхватна и достатъчна, 
със специален фокус върху 
намиращите се в най-неравностойно 
положение;

Or. en

Изменение 63
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 
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Проектостановище Изменение

4б. изразява убеждение, че 
мобилността на младите хора, която 
допринася за просперитета и за едно 
справедливо развитие на нашите 
модерни общества, следва да стане 
правило, а не изключение; подчертава, 
че следва да бъде повишена 
привлекателността на мобилността 
и че финансовата подкрепа следва да 
бъде широкообхватна и достатъчна, 
ориентирана към намиращите се в 
най-неравностойно положение;

Or. en

Изменение 64
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4 в (нов) 

Проектостановище Изменение

4в. подчертава, че е необходимо 
амбициозно финансиране за 
изпълнение на целта всеки да получи 
възможност да получи част от 
своето образование и обучение в 
чужбина; счита, че образованието и 
обучението трябва да бъдат 
приоритет за Европейския съюз и че 
тази цел следва да бъде отразена в 
следващите финансови перспективи;

Or. en

Изменение 65
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 4 в (нов) 
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Проектостановище Изменение

4в. подчертава, че е необходимо 
амбициозно финансиране за 
изпълнение на целта всеки да получи 
възможност да получи част от 
своето образование и обучение в 
чужбина; счита, че образованието и 
обучението трябва да бъдат 
приоритет за Европейския съюз и че 
тази цел следва да бъде отразена в 
следващите финансови перспективи;

Or. en

Изменение 66
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4 г (нов) 

Проектостановище Изменение

4г. признава ролята на местните и 
регионалните органи в областта на 
обучението и мобилността; счита, че 
техните правомощия и опит следва 
да бъдат разглеждани като 
допълващи действията на ЕС; 
подчертава, че, за да постигне своите 
цели, ЕС следва да разработи 
партньорски подход, по-специално 
към местните и регионалните 
органи;

Or. en

Изменение 67
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 4 г (нов) 
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Проектостановище Изменение

4г. признава ролята на местните и 
регионалните органи в областта на 
обучението и мобилността; счита, че 
техните правомощия и опит следва 
да бъдат разглеждани като 
допълващи действията на ЕС; 
подчертава, че, за да постигне своите 
цели, ЕС следва да разработи 
партньорски подход, по-специално 
към местните и регионалните 
органи;

Or. en

Изменение 68
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. призовава държавите-членки да 
насърчават мобилността с учебна 
цел и за работа, като: a) увеличават 
информираността и осигуряват лесен 
достъп до информацията на всички 
заинтересовани млади хора; б) 
подчертават, на ранните етапи от 
образованието, добавената стойност 
на мобилността; в) осигуряват 
валидирането на учебните резултати 
от мобилността между държавите-
членки; г) намаляват 
административните тежести и 
стимулират сътрудничеството 
между съответните органи в 
държавите-членки;

Or. en
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Изменение 69
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 

Проектостановище Изменение

4б. призовава Комисията да улесни 
мобилността с учебна цел и за 
работа, като: a) укрепи програмите 
на ЕС за образование и за млади хора, 
като „Erasmus“, „Leonardo“, 
„Младежта в действие“; б) подобри 
прилагането на съществуващите 
европейски инструменти като 
Европейската система за трансфер и 
натрупване на кредити (ECTS) и 
„Europass“; в) разработва новите 
инструменти, които вече е проучила, 
като уебсайта на „Младежта в 
движение“, картата „Младежта в 
движение“, европейския паспорт на 
уменията и пилотния проект 
„Твоята първа работа с EURES“;

Or. en

Изменение 70
Sergio Gutiérrez Prieto

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че следва да се обърне 
по-голямо внимание на това да се 
признава изцяло ролята на 
неформалното образование, тъй като 
то представлява важно средство за 
подобряване на уменията за работа в 
екип и на творческите умения и по 
този начин дава възможност за по-
добро приспособяване на младите 
хора към трудовата заетост;
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Or. es

Изменение 71
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. приветства проекта EURES, тъй 
като той може да предостави 
възможност на младите хора да 
намерят работно място, това все пак 
не трябва да доведе до изтичане на 
мозъци в рамките на ЕС;

Or. de

Изменение 72
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 

Проектостановище Изменение

4б. Европейският парламент ще бъде 
периодично информиран с помощта 
на „Индексите на мобилността“ 
докъде са стигнали държавите-
членки в усилията си да отстраняват 
пречките в тази област и изисква 
последователно прилагане на мерки 
като ECVET, EQR и ECTS, за да се 
гарантира признаването на учебните 
резултати и завършеното 
образование;

Or. de
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Изменение 73
Milan Zver

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. призовава държавите-членки да 
предоставят на младите хора, в 
тясно сътрудничество с 
дружествата, информация относно 
професиите, за които има търсене, и 
да намалят пречките пред 
свободното движение на работници;

Or. en

Изменение 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация следва 
да бъде официално признавана;

5. подчертава, че един от основните 
елементи в борбата с безработицата 
сред младите е необходимото 
приспособяване на образователните 
системи и на професионалното 
обучение към реалното търсене на 
пазара на труда; поради това е 
необходимо да бъде подобрен преходът
между училище, професионално 
образование и обучение и висше 
образование и трудова заетост; 
подкрепя инициативата „Европейска 
гаранция за младите хора“; счита, че 
социалните партньори и младежките 
организации трябва да бъдат включени 
в разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация следва 
да бъде официално признавана;
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Or. es

Изменение 75
Milan Zver

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация
следва да бъде официално признавана;

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подпомаган по-
добре, за да бъде максимално кратък,
и подкрепя инициативата „Европейска 
гаранция за младите хора“; счита, че 
социалните партньори и младежките 
организации трябва да бъдат включени 
в разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което всички придобити 
квалификации следва да бъдат
официално признавани;

Or. en

Изменение 76
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено, 
поради което подчертава голямата 
важност на ефективното прилагане 
на инициативата „Европейска гаранция 
за младите хора“ и на превръщането й 



PE458.607v01-00 46/107 AM\856627BG.doc

BG

разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация следва 
да бъде официално признавана;

в инструмент на активна интеграция 
на пазара на труда; подчертава, че 
държавите-членки до този момент 
не са поели никакви убедителни 
ангажименти за прилагане на 
„Европейска гаранция за младите 
хора“ и ги призовава да направят това 
максимално бързо; счита, че 
социалните партньори, местните и 
регионалните органи и младежките 
организации трябва да бъдат включени 
в разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация следва 
да бъде официално признавана;

Or. en

Изменение 77
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация следва 
да бъде официално признавана;

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено, 
поради което подчертава голямата 
важност на ефективното прилагане 
и подкрепя инициативата „Европейска 
гаранция за младите хора“, както и на 
превръщането й в инструмент на 
активна интеграция на пазара на 
труда; подчертава, че държавите-
членки до този момент не са поели 
никакви убедителни ангажименти за 
прилагане на „Европейска гаранция за 
младите хора“ и ги призовава да 
направят това максимално бързо;
счита, че социалните партньори, 
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местните и регионалните органи и 
младежките организации трябва да 
бъдат включени в разработването на 
една устойчива стратегия за понижаване 
на безработицата сред младите хора, 
при което придобитата квалификация 
следва да бъде официално признавана;

Or. en

Изменение 78
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация следва 
да бъде официално признавана;

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което обучението и придобитата
квалификация следва да бъдат
официално взаимно признавани;

Or. en

Изменение 79
Birgit Sippel

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че преходът от училище, 5. подчертава, че преходът от училище, 
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професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация следва 
да бъде официално признавана;

професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено, 
наред с другото и посредством по-
добро сътрудничество от страна на 
всички участващи институции, и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация следва 
да бъде официално признавана;

Or. de

Изменение 80
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация
следва да бъде официално признавана;

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре, като се развиват ефикасни 
услуги за професионално ориентиране,
и да следва непосредствено и подкрепя 
„Европейска гаранция за младите хора“; 
счита, че социалните партньори и 
младежките организации трябва да 
бъдат включени в разработването на 
една устойчива стратегия за понижаване 
на безработицата сред младите хора, 
при което придобитите умения следва 
да бъдат официално признавани  и
сертифицирани, съгласно 
европейската платформа Европейска 
квалификационна рамка (ЕКР) в 
програмите за формално, неформално 
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и неофициално обучение;

Or. it

Изменение 81
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация следва
да бъде официално признавана;

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което следва да се гарантира 
признаване в рамките на ЕС както на 
официално придобитата, така и на 
придобитата неформално и 
неофициално квалификация;

Or. de

Изменение 82
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 

5. подчертава, нуждата от качествен 
преход от училище, професионално 
образование и обучение и висше 
образование към трудова заетост, който
трябва да бъде подготвян по-добре, да 
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подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация следва 
да бъде официално признавана;

следва непосредствено и подкрепя 
„Европейска гаранция за младите хора“; 
счита, че социалните партньори и 
младежките организации трябва да 
бъдат включени в разработването на 
една устойчива стратегия за понижаване 
на безработицата сред младите хора, 
при което придобитата квалификация 
следва да бъде официално признавана;
добра практика в тази област би било 
осъществяването на връзка между 
бизнеса и средното образование, като 
например успели специалисти в 
различни области да изнасят лекции 
или семинари с цел да запознаят 
учениците с работата си; необходимо 
е да се стимулира изграждането на 
повече кариерни информационни 
центрове в тази насока или да се 
мотивират към тази дейност вече 
изградените;

Or. bg

Изменение 83
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация следва 
да бъде официално признавана;

5. подчертава, че преходът от училище, 
но също така и  професионалното 
ориентиране, професионално 
образование и обучение и висше 
образование към трудова заетост
трябва да бъде подготвян по-добре и 
да следва непосредствено и подкрепя 
„Европейска гаранция за младите хора“; 
счита, че социалните партньори и 
младежките организации трябва да 
бъдат включени в разработването на 
една устойчива стратегия за понижаване 
на безработицата сред младите хора, 
при което придобитата квалификация 
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следва да бъде официално признавана;

Or. fr

Изменение 84
Georges Bach

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация следва
да бъде официално признавана;

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че трябва да 
бъдат засилени връзките между 
учебните заведения и различните 
професионални среди и участници; 
счита, че социалните партньори и 
младежките организации трябва да 
бъдат включени в разработването на 
една устойчива стратегия за понижаване 
на безработицата сред младите хора, 
при което придобитата квалификация 
следва да бъде официално признавана;

Or. fr

Изменение 85
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 

5. счита, че е необходимо да се 
прогнозират бъдещите нужди от 
умения, за да бъде съобразено 
предлагането на обучение с 
реалностите на пазара на труда; 
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подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация следва 
да бъде официално признавана;

подчертава, че едно по-добро 
съответствие между предлагането и 
търсенето е един от ключовете на 
политиките за заетост за младите 
хора; ето защо счита, че 
инициативата „Младежта в 
движение“ трябва да бъде тясно 
свързана с инициативата „Нови 
умения за нови работни места“; 
подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация следва 
да бъде официално признавана;

Or. fr

Изменение 86
Vincenzo Iovine

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 

5.подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
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което придобитата квалификация следва 
да бъде официално признавана;

което официалното признаване на
придобитата квалификация следва да 
бъде улеснено в 27-те държави-
членки;

Or. it

Изменение 87
Roger Helmer

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация следва 
да бъде официално признавана;

5. подчертава, че преходът от училище, 
професионално образование и обучение 
и висше образование към трудова 
заетост трябва да бъде подготвян по-
добре и да следва непосредствено и 
подкрепя „Европейска гаранция за 
младите хора“; счита, че социалните 
партньори, представителите на 
бизнеса и младежките организации 
трябва да бъдат включени в 
разработването на една устойчива 
стратегия за понижаване на 
безработицата сред младите хора, при 
което придобитата квалификация следва 
да бъде официално признавана;

Or. en

Изменение 88
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 5 – точка 1 (нова) 

Проектостановище Изменение

подчертава, че е необходимо да се 
развиват партньорствата между 
университетите, образователните и 
младежките организации, за да се 
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помага на младите хора при 
включването им в трудовия живот;

Or. fr

Изменение 89
Danuta Jazłowiecka

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. счита, че европейската и 
националните квалификационни
рамки следва да подкрепят по-гладък 
преход от образованието към пазара 
на труда;

Or. en

Изменение 90
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. решително подкрепя 
предложението за препоръка на 
Съвета относно „Европейска 
гаранция за младите хора“ и 
призовава Съвета да я приеме във 
възможно най-кратък срок;

Or. en

Изменение 91
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

5a. решително подкрепя 
предложението за препоръка на 
Съвета относно „Европейска 
гаранция за младите хора“ и 
призовава Съвета да я приеме във 
възможно най-кратък срок;

Or. en

Изменение 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. препоръчва на Комисията да 
настоява пред държавите-членки да 
подобрят учебните си програми така, 
че теоретичните часове да се 
допълнят с необходимия брой часове 
практика в публични и частни 
предприятия, като се установи рамка 
от гаранции и минимално качество, 
които да гарантират усвояването на 
знания, както и условията, при които 
се предоставят тези практики, тъй 
като следва да не се допуска 
използването на стажовете за 
прикриване на трудови отношения;

Or. es

Изменение 93
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 5 б (нов) 
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Проектостановище Изменение

5б. подчертава, че ранното напускане 
на училище като установен риск за 
бъдещо изключване както от 
трудовата дейност, така и от 
обществото, трябва да бъде 
драстично намалено; подчертава, че 
подходът към това явление трябва да 
бъде многоаспектен, свързан със 
социални мерки за укрепване на 
образованието и обучението в 
регионите в неравностойно 
положение;

Or. en

Изменение 94
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Проектостановище
Параграф 5 б (нов) 

Проектостановище Изменение

5б. подчертава, че ранното напускане 
на училище, като установен риск за 
бъдещо изключване както от 
трудовата дейност, така и от 
обществото, трябва да бъде 
драстично намалено; подчертава, че 
подходът към това явление трябва да 
бъде многоаспектен, свързан със 
социални мерки за укрепване на 
образованието и обучението в 
регионите в неравностойно 
положение;

Or. en
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Изменение 95
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. счита, че няколко изследвания 
показват, че посещаването на 
висококачествени програми за 
образование и грижи в ранна възраст 
има положително въздействие върху 
постиженията на участниците в 
училище и впоследствие върху техния 
преход от училище към работа, по-
специално при деца от семейства с 
нисък доход и друг неравностоен 
произход; счита, че трябва да бъде 
отделено по-специално внимание на 
достигането до децата в ранна 
възраст с цел да се помогне на 
произхождащите от групи в 
неравностойно положение и да се 
гарантира тяхното редовно участие 
във висококачествени услуги;

Or. en

Изменение 96
Elizabeth Lynne

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да бъде засилена 
ролята на семейната и социалната 
среда на младите хора, както и на
училището по отношение на 
професионалната ориентация и 
избора на професия;

6. счита, че държавите-членки трябва 
да предприемат мерки за
предоставяне на максимална 
информация, избор и обучение, за да 
помогнат на младите хора да 
реализират своя потенциал, но 
изразява твърдо убеждение, че това 
най-добре се постига от хора, които 
работят на място на местно 
равнище във всяка държава-членка;
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Or. en

Изменение 97
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да бъде засилена
ролята на семейната и социалната
среда на младите хора, както и на 
училището по отношение на 
професионалната ориентация и 
избора на професия;

6. счита, че трябва да бъде подкрепена 
ролята на училището и семейството 
при насочването на младите хора в 
техния професионален избор; 
подчертава необходимостта да се 
намали ролята на социалната среда 
на младите хора при вземане на 
решение за тяхната бъдеща кариера;

Or. en

Изменение 98
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да бъде засилена 
ролята на семейната и социалната 
среда на младите хора, както и на 
училището по отношение на 
професионалната ориентация и избора 
на професия;

6. счита, че трябва да бъдат 
подкрепени семействата и социалната 
среда на младите хора, както и на 
училището по отношение на 
професионалната ориентация и избора 
на професия;

Or. en

Изменение 99
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 6 
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Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да бъде засилена 
ролята на семейната и социалната среда 
на младите хора, както и на училището 
по отношение на професионалната 
ориентация и избора на професия;

6. счита, че трябва да бъде засилена 
ролята на семейната и социалната среда 
на младите хора, както и на училището 
по отношение на професионалната 
ориентация и избора на 
професия;·призовава държавите-
членки да включат консултации по 
професионално ориентиране в 
средното образование, като 
програмата се формира в зависимост 
от нуждите на пазара на труда, но 
също така се вземат предвид 
изискванията на регионално равнище 
и специфичните характеристики 
(наклонности) на всеки ученик; 
съставянето на програмите следва да 
бъде плод на сътрудничеството 
между компетентните национални 
органи за образование и заетост, 
както и между социалните 
партньори;

Or. el

Изменение 100
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да бъде засилена 
ролята на семейната и социалната среда 
на младите хора, както и на училището 
по отношение на професионалната 
ориентация и избора на професия;

6. счита, че трябва да бъде засилена 
ролята на семейната и социалната среда 
на младите хора, както и на училището 
по отношение на професионалната 
ориентация и избора на професия;
подчертава, че с професионалното 
обучение, с предоставянето на 
професионална информация, с 
откриването и стимулирането на 
талантите и способностите и с 
обученията за кандидатстване 
училището играе особена роля за 
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квалификацията на пазара на труда; 
освен това в много случаи е 
необходима и индивидуално насочена 
подкрепа при избора на професия и 
началото на професионалната
кариера;

Or. de

Изменение 101
Birgit Sippel

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да бъде засилена 
ролята на семейната и социалната среда 
на младите хора, както и на училището 
по отношение на професионалната 
ориентация и избора на професия;

6. счита, че трябва да бъде засилена 
ролята на семейната и социалната среда 
на младите хора, както и на училището 
по отношение на професионалната 
ориентация и избора на професия;
подчертава, че само така достъпът 
до различни пътища за обучение няма 
да зависи от социалния произход и 
младите хора ще имат възможност 
да изберат професия в съответствие 
със своите наклонности и желания;

Or. de

Изменение 102
Georges Bach

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да бъде засилена 
ролята на семейната и социалната среда 
на младите хора, както и на училището 
по отношение на професионалната 
ориентация и избора на професия;

6. счита, че трябва да бъде засилена 
ролята на семейната и социалната среда 
на младите хора, както и на училището 
по отношение на професионалната 
ориентация и избора на професия; 
счита, че младият човек трябва да се 



AM\856627BG.doc 61/107 PE458.607v01-00

BG

разглежда в неговата цялост, с 
неговата квалификация и образование, 
но също и с неговите амбиции, 
семейно и социално обкръжение и 
условията му на живот;

Or. fr

Изменение 103
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да бъде засилена 
ролята на семейната и социалната среда 
на младите хора, както и на училището 
по отношение на професионалната 
ориентация и избора на професия;

6. счита, че трябва да бъде засилена 
ролята на семейната и социалната среда 
на младите хора, както и на училището 
по отношение на професионалната 
ориентация и избора на професия, като 
тези две среди следва да работят в 
партньорство, а не поотделно;

Or. fr

Изменение 104
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да бъде засилена 
ролята на семейната и социалната 
среда на младите хора, както и на 
училището по отношение на 
професионалната ориентация и избора 
на професия;

6. счита, че трябва да бъде засилена 
ролята на семейството, младежките 
организации и социалната среда на 
младите хора, както и на училището по 
отношение на професионалната 
ориентация и избора на професия;

Or. en
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Изменение 105
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да бъде засилена 
ролята на семейната и социалната среда 
на младите хора, както и на училището 
по отношение на професионалната 
ориентация и избора на професия;

6. счита, че трябва да бъде засилена 
ролята на семейството, младежките 
организации и социалната среда на 
младите хора, както и на училището по 
отношение на професионалната 
ориентация и избора на професия;

Or. en

Изменение 106
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. счита, че трябва да бъде 
доразвито качеството на услугите в 
областта на професионалното 
развитие и професионалното 
ориентиране; подчертава важността 
на включването на социалните 
партньори в тяхното проектиране, 
организиране, предаване и 
финансиране, за да се осигури 
съответствие с изискванията на 
пазара на труда и ефективност;

Or. en

Изменение 107
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

6a. счита, че социалните партньори и 
младежките организации могат 
посредством различни мерки да 
подготвят родителите и училищата 
да дават компетентна подкрепа дълго 
преди прехода към професионално 
обучение; при млади хора със 
специфични образователни 
потребности насърчителните мерки 
в езиков и професионален аспект 
следва да бъдат съобразени с
родителите и социалната среда;

Or. de

Изменение 108
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 6 б (нов) 

Проектостановище Изменение

6б. подчертава значението на 
неформалното образование в 
мрежите “Peer-to-Peer”, по-специално
в организираната работа на 
младежките сдружения, при 
постигането на социална 
компетентност за професионална 
ориентация и начало на
професионалната кариера
посредством съвместна организация 
на свободното време, международни 
срещи и доброволен обществен 
ангажимент;

Or. de
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Изменение 109
Sergio Gutiérrez Prieto

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. настоява Комисията да изготви 
дневен ред за модернизиране на 
настоящите системи за 
професионално ориентиране, както и 
да засили връзките и 
сътрудничеството между тези 
системи на европейско равнище; 
необходимо е да се разчита на 
специализираните агенции във всяка 
държава-членка, които да поддържат 
постоянна връзка с агенциите от 
другите държави, за да могат да си 
предават актуална и надеждна 
информация относно 
съществуващите възможности на 
различните пазари на труда в Европа 
и на уменията, които младите следва 
да притежават или да придобият, за 
да отговарят на съответните 
изисквания;

Or. es

Изменение 110
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. подчертава, че в рамките на 
социалната отговорност на 
предприятията би било полезно да се 
предприемат действия в подкрепа на 
младите хора при избора на 
жизнеспособна кариера, като се 
вземат предвид нуждите както на 
вътрешния, така и на европейския 
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пазар на труда; тези действия следва 
да бъдат придружени с целенасочена 
професионална практика;

Or. el

Изменение 111
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че трябва да бъде 
премахнато разделението по полов 
признак по отношение на 
поведението при избора на професия,
че трябва да бъдат предприети мерки, 
които да показват една всеобхватна 
картина на професионалните 
възможности, и че особено по 
отношение на момичетата още в ранна 
възраст трябва да се събужда и 
насърчава интересът към 
математическо-техническите 
специалности;

7. счита, че изборът на професия все 
още е силно зависим от пола и че това 
е компонент, който допринася за 
неравенството между половете; 
подчертава, че това оказва 
въздействие върху безработицата и 
бедността при жените; подчертава, 
че трябва да бъдат предприети мерки, 
които да показват една всеобхватна 
картина на професионалните 
възможности, и че особено по 
отношение на момичетата още в ранна 
възраст трябва да се събужда и 
насърчава интересът към 
математическо-техническите 
специалности;

Or. en

Изменение 112
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че трябва да бъде 
премахнато разделението по полов 
признак по отношение на 

7. счита, че изборът на професия все 
още е силно зависим от пола и че това 
е компонент, който допринася за 
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поведението при избора на професия,
че трябва да бъдат предприети мерки, 
които да показват една всеобхватна 
картина на професионалните
възможности, и че особено по 
отношение на момичетата още в ранна 
възраст трябва да се събужда и 
насърчава интересът към 
математическо-техническите 
специалности;

неравенството между половете; 
подчертава, че това оказва 
въздействие върху безработицата и 
бедността при жените; подчертава, 
че трябва да бъдат предприети мерки, 
които да показват една всеобхватна 
картина на професионалните 
възможности, и че особено по 
отношение на момичетата още в ранна 
възраст трябва да се събужда и 
насърчава интересът към 
математическо-техническите 
специалности;

Or. en

Изменение 113
Vincenzo Iovine

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че трябва да бъде премахнато 
разделението по полов признак по 
отношение на поведението при избора 
на професия, че трябва да бъдат 
предприети мерки, които да показват 
една всеобхватна картина на 
професионалните възможности, и че 
особено по отношение на момичетата 
още в ранна възраст трябва да се
събужда и насърчава интересът към 
математическо-техническите
специалности;

7. счита, че трябва да бъде премахната 
дискриминацията въз основа на пола, 
която често пречи или обезкуражава 
жените да се ориентират към избора 
на определени професии, че трябва да 
бъдат предприети мерки, които да 
показват една всеобхватна картина на 
професионалните възможности, и че 
трябва да се подкрепят момичетата,
които още в ранна възраст проявяват 
интерес към математическо-
техническите специалности;

Or. it

Изменение 114
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 7 
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Проектостановище Изменение

7. счита, че трябва да бъде премахнато 
разделението по полов признак по 
отношение на поведението при избора 
на професия, че трябва да бъдат 
предприети мерки, които да показват 
една всеобхватна картина на 
професионалните възможности, и че 
особено по отношение на момичетата 
още в ранна възраст трябва да се 
събужда и насърчава интересът към
математическо-техническите
специалности;

7. счита, че трябва да бъде премахнато 
разделението по полов признак по 
отношение на поведението при избора 
на професия, че трябва да бъдат 
предприети мерки, които да показват 
една всеобхватна картина на 
евентуалните програми за 
образование и обучение, последващи 
професионални възможности, и че 
особено по отношение на момичетата 
още в ранна възраст трябва да се 
събужда и насърчава интересът към 
специалности, изискващи научни, 
технически, инженерни и 
математически умения;

Or. en

Изменение 115
Milan Zver

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че трябва да бъде премахнато 
разделението по полов признак по 
отношение на поведението при избора 
на професия, че трябва да бъдат 
предприети мерки, които да показват 
една всеобхватна картина на 
професионалните възможности, и че 
особено по отношение на 
момичетата още в ранна възраст 
трябва да се събужда и насърчава
интересът към математическо-
техническите специалности;

7. счита, че трябва да бъде премахнато 
разделението по полов признак по 
отношение на поведението при избора 
на професия, че трябва да бъдат 
предприети мерки, които да показват 
една всеобхватна картина на 
професионалните възможности и че още 
от ранна възраст трябва да се правят 
опити да се увеличава интересът на 
младите хора от двата пола към 
математическо-техническите 
специалности;

Or. en
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Изменение 116
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че трябва да бъде премахнато 
разделението по полов признак по 
отношение на поведението при избора 
на професия, че трябва да бъдат 
предприети мерки, които да показват 
една всеобхватна картина на 
професионалните възможности, и че 
особено по отношение на момичетата 
още в ранна възраст трябва да се 
събужда и насърчава интересът към 
математическо-техническите
специалности;

7. счита, че трябва да бъде премахнато 
разделението по полов признак по 
отношение на поведението при избора 
на професия, че трябва да бъдат 
предприети мерки, които да показват 
една всеобхватна картина на 
професионалните възможности, и че 
особено по отношение на момичетата 
още в ранна възраст трябва да се 
събужда и насърчава интересът към 
специалностите математика, 
информатика, естествени науки и 
техника, а по отношение на 
момчетата – към специалностите в 
областта на възпитанието и 
социалните грижи и услуги;

Or. de

Изменение 117
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че трябва да бъде премахнато 
разделението по полов признак по 
отношение на поведението при избора 
на професия, че трябва да бъдат 
предприети мерки, които да показват 
една всеобхватна картина на 
професионалните възможности, и че 
особено по отношение на момичетата 
още в ранна възраст трябва да се 
събужда и насърчава интересът към 
математическо-техническите 
специалности;

7. счита, че трябва да бъде премахнато 
разделението по полов признак по 
отношение на поведението при избора 
на професия, че трябва да бъдат 
предприети мерки, които да показват 
една всеобхватна картина на 
професионалните възможности, 
предимно на местно равнище, като за 
тази цел се предвиди създаването на 
местни агенции, подкрепящи младите 
хора в техните действия и 
професионално ориентиране, и  че 
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особено по отношение на момичетата 
още в ранна възраст трябва да се 
събужда и насърчава интересът към 
математическо-техническите 
специалности;

Or. fr

Изменение 118
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че трябва да бъде премахнато 
разделението по полов признак по 
отношение на поведението при избора 
на професия, че трябва да бъдат 
предприети мерки, които да показват 
една всеобхватна картина на 
професионалните възможности, и че 
особено по отношение на момичетата 
още в ранна възраст трябва да се 
събужда и насърчава интересът към 
математическо-техническите 
специалности;

7. счита, че трябва да бъде премахнато 
разделението по полов признак по 
отношение на поведението при избора 
на професия, че трябва да бъдат 
предприети мерки, които да показват 
една всеобхватна картина на 
професионалните възможности, 
включително съветници по 
въпросите на равенството, и че 
особено по отношение на момичетата 
още в ранна възраст трябва да се 
събужда и насърчава интересът към 
математическо-техническите 
специалности;

Or. pt

Изменение 119
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че трябва да бъде премахнато 
разделението по полов признак по 
отношение на поведението при избора 

7. счита, че трябва да бъде премахнато 
разделението по полов признак по 
отношение на поведението при избора 
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на професия, че трябва да бъдат 
предприети мерки, които да показват 
една всеобхватна картина на 
професионалните възможности, и че 
особено по отношение на момичетата 
още в ранна възраст трябва да се 
събужда и насърчава интересът към 
математическо-техническите 
специалности;

на професия, че трябва да бъдат 
предприети мерки, които да показват 
една всеобхватна картина на 
професионалните възможности, и че 
особено по отношение на момичетата 
още в ранна възраст трябва да се 
събужда и насърчава интересът към 
математическо-техническите 
специалности, по-специално в някои 
стратегически сектори на 
развитието като околната среда и 
енергоспестяването;

Or. it

Изменение 120
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. счита, че трябва да бъде премахнато 
разделението по полов признак по 
отношение на поведението при избора 
на професия, че трябва да бъдат 
предприети мерки, които да показват 
една всеобхватна картина на 
професионалните възможности, и че 
особено по отношение на момичетата 
още в ранна възраст трябва да се 
събужда и насърчава интересът към 
математическо-техническите 
специалности;

7. счита, че трябва да бъде премахнато 
разделението по полов признак по 
отношение на поведението при избора 
на професия, че трябва да бъдат 
предприети мерки, които да показват 
една всеобхватна картина на 
професионалните възможности, и че 
особено по отношение на момичетата 
още в ранна възраст трябва да се 
събужда и насърчава интересът към 
математическо-техническите 
специалности; с оглед на бъдещата 
необходимост от специалисти 
потенциалът на момичетата и 
жените следва целенасочено да се 
насърчава; в частност неувереността
на момичетата и младите жени в 
собствените възможности в 
областта на природонаучните и 
техническите специалности следва 
целенасочено да се преодолява;

Or. de
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Изменение 121
Georges Bach

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 

Проектостановище Изменение

7a. подчертава, че младите хора имат 
все по-голям избор от възможности 
за образование; счита, че те трябва 
да бъдат редовно информирани за 
развитието на пазара на труда, за да 
се стимулират уменията им с цел 
никой, който завършва образованието 
и обучението си, да не остава без 
работа и да се постигне хармония 
между училищната и трудовата 
сфера;

Or. de

Изменение 122
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 

Проектостановище Изменение

7 а. призовава държавите-членки да 
засилят професионалното 
образование в средното училище в 
сътрудничество със социалните 
партньори, тъй като съществува 
силна диференциация между 
държавите-членки по отношение на 
процента на участие и организацията 
в тази област, като подчертава че 
това би могло да допринесе 
съществено за постигането на 
целите на стратегията Европа 2020 
за преодоляването на проблема с 
ранното напускане на училище и 
безработицата; подчертава 
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необходимостта от засилен обмен на 
добри практики в рамките на 
открития метод на координация;

Or. el

Изменение 123
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 7 б (нов) 

Проектостановище Изменение

7б. подчертава значението на 
създаването на гъвкави форми на 
образование, като отворени
университети или стимулиране на 
използването на интернет във 
висшето образование, за да имат 
младите хора възможност да 
получават образование на високо ниво 
и с високо качество и да не бъдат 
изключвани поради разстояние или 
неудобни учебни графици; предвид 
забавеното навлизане на младите 
хора на пазара на труда, както и 
проблемите с жизнеспособността на 
осигурителните фондове, от 
изключително значение е да са налице 
подходящите предпоставки за 
съчетаването на обучение и работа;

Or. el

Изменение 124
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Ramona Nicole Mănescu, Eider 
Gardiazábal Rubial, Pablo Zalba Bidegain

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че една активна 8. подчертава, че мерките за един 



AM\856627BG.doc 73/107 PE458.607v01-00

BG

политика по отношение на пазара на 
труда, включително обществено 
насърчавани програми за заетост за 
младите хора, и създаването на нови, 
устойчиви и добри работни места са 
необходими предпоставки за 
премахване на безработицата сред 
младите хора, както и че наличните 
фондове, напр. европейският социален 
фонд (ЕСФ), трябва да бъдат 
използвани по-целенасочено в тази 
връзка;

приобщаващ пазар на труда като
обществено насърчавани програми за 
заетост за младите хора, и създаването 
на нови, устойчиви и добри работни 
места, признаването на 
доброволческата работа като 
професионален опит, както и 
насърчаването на 
предприемачеството са необходими 
елементи за премахване на 
безработицата сред младите хора; 
подчертава, че младите хора 
разполагат с комбинация от 
инструменти за финансиране на ЕС 
като напр. европейския социален фонд 
(ЕСФ), програмите за мобилност 
(Erasmus, Socrates, Leonardo) и 
програмата YOUTH, но че 
разнообразието от възможности за 
финансиране прави труден за 
младежките организации достъпа до 
финансиране, което да отговаря на 
техните нужди; подчертава 
необходимостта от финансиране за 
младите хора, което да е лесно 
достъпно, да може да бъде 
управлявано от доброволци и малки 
организации, когато е приложимо, и 
да позволява мерки за всеобхватност 
на финансирането, които включват 
няколко измерения като заетост, 
мобилност, социална интеграция и 
културни дейности;

Or. en

Изменение 125
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че една активна
политика по отношение на пазара на 

8. подчертава, че мерките за един 
приобщаващ пазар на труда на труда 
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труда, включително обществено 
насърчавани програми за заетост за 
младите хора, и създаването на нови, 
устойчиви и добри работни места са 
необходими предпоставки за 
премахване на безработицата сред 
младите хора, както и че наличните 
фондове, напр. европейският социален 
фонд (ЕСФ), трябва да бъдат
използвани по-целенасочено в тази 
връзка;

като обществено насърчавани 
програми за заетост за младите хора, и 
създаването на нови, устойчиви и добри 
работни места са необходими елементи
за премахване на безработицата сред 
младите хора; подчертава, че младите 
хора разполагат с комбинация от 
инструменти за финансиране от ЕС 
напр. европейския социален фонд 
(ЕСФ), програмите за мобилност 
(Erasmus, Socrates, Leonardo) и 
програмата YOUTH, но че 
разнообразието от възможности за 
финансиране прави труден за 
младежките организации достъпа до 
финансиране, което отговаря на 
техните нужди; призовава 
Комисията да осигури по-добро 
използване на европейския социален 
фонд (ЕСФ), за да увеличи заетостта 
сред младите хора; подчертава 
необходимостта от финансиране за 
младите хора, което да е лесно 
достъпно, да може да бъде 
управлявано от доброволци и малки 
организации, когато е приложимо, и 
да позволява мерки за всеобхватност 
на финансирането, които включват 
няколко измерения като заетост, 
мобилност, социална интеграция и 
културни дейности;

Or. en

Изменение 126
Vincenzo Iovine

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че една активна 
политика по отношение на пазара на 
труда, включително обществено 
насърчавани програми за заетост за 

8. подчертава, че целта за намаляване 
на безработицата сред младите хора
не може да бъде постигната без 
прилагане на координирана стратегия 
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младите хора, и създаването на нови, 
устойчиви и добри работни места са 
необходими предпоставки за 
премахване на безработицата сред 
младите хора;

на европейско равнище за приобщаващ 
растеж, включително обществено 
насърчавани програми за заетост за 
младите хора, и създаването на нови, 
устойчиви и добри работни места;

Or. it

Изменение 127
Elizabeth Lynne

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че една активна политика 
по отношение на пазара на труда, 
включително обществено 
насърчавани програми за заетост за 
младите хора, и създаването на нови, 
устойчиви и добри работни места са 
необходими предпоставки за 
премахване на безработицата сред 
младите хора, както и че наличните 
фондове, напр. европейският социален 
фонд (ЕСФ), трябва да бъдат използвани 
по-целенасочено в тази връзка;

8. подчертава, че една активна политика 
по отношение на пазара на труда и 
създаването на нови, устойчиви и добри 
работни места са необходими 
предпоставки за премахване на 
безработицата сред младите хора, както 
и че наличните фондове, напр. 
европейският социален фонд (ЕСФ), 
трябва да бъдат използвани по-
целенасочено в тази връзка;

Or. en

Изменение 128
Roger Helmer

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че една активна политика 
по отношение на пазара на труда, 
включително обществено насърчавани 
програми за заетост за младите хора, и 
създаването на нови, устойчиви и добри 
работни места са необходими 

8. подчертава, че една активна политика 
по отношение на пазара на труда, 
основана на духа на 
предприемачеството и среда, 
благоприятна за предприятията,
включително обществено насърчавани 
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предпоставки за премахване на 
безработицата сред младите хора, както 
и че наличните фондове, напр. 
европейският социален фонд (ЕСФ), 
трябва да бъдат използвани по-
целенасочено в тази връзка;

програми за заетост за младите хора, и 
създаването на нови, устойчиви и добри 
работни места са необходими 
предпоставки за премахване на 
безработицата сред младите хора, както 
и че наличните фондове, напр. 
европейският социален фонд (ЕСФ), 
трябва да бъдат използвани по-
целенасочено в тази връзка;

Or. en

Изменение 129
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че една активна политика 
по отношение на пазара на труда, 
включително обществено насърчавани 
програми за заетост за младите хора, и
създаването на нови, устойчиви и добри 
работни места са необходими 
предпоставки за премахване на 
безработицата сред младите хора, както 
и че наличните фондове, напр. 
европейският социален фонд (ЕСФ), 
трябва да бъдат използвани по-
целенасочено в тази връзка;

8. подчертава, че една активна политика 
по отношение на пазара на труда, 
включително обществено насърчавани 
програми за заетост за младите хора, и 
създаването на нови, устойчиви и добри 
работни места са необходими 
предпоставки за премахване на 
безработицата сред младите хора, както 
и че наличните фондове, напр. 
европейският социален фонд (ЕСФ), 
трябва да бъдат максимално увеличени, 
ефективно използвани и използвани 
по-целенасочено в тази връзка;

Or. en

Изменение 130
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че една активна политика 8. подчертава, че една активна политика 
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по отношение на пазара на труда, 
включително обществено насърчавани 
програми за заетост за младите хора, и 
създаването на нови, устойчиви и добри 
работни места са необходими 
предпоставки за премахване на 
безработицата сред младите хора, както 
и че наличните фондове, напр. 
европейският социален фонд (ЕСФ), 
трябва да бъдат използвани по-
целенасочено в тази връзка;

по отношение на пазара на труда, 
включително обществено насърчавани 
програми за заетост за младите хора, и 
създаването на нови, устойчиви и добри 
работни места с достойно заплащане
са необходими предпоставки за 
премахване на безработицата сред 
младите хора, както и че наличните 
фондове, напр. европейският социален 
фонд (ЕСФ), трябва да бъдат използвани 
по-целенасочено в тази връзка;

Or. pt

Изменение 131
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че една активна политика 
по отношение на пазара на труда, 
включително обществено насърчавани 
програми за заетост за младите хора, и 
създаването на нови, устойчиви и добри 
работни места са необходими 
предпоставки за премахване на 
безработицата сред младите хора;

8. подчертава, че една активна политика 
по отношение на пазара на труда, 
включително обществено насърчавани 
програми за заетост за младите хора, и 
създаването на нови, устойчиви и добри 
работни места и нови предприятия,
които да гарантират насърчаването 
на корпоративната култура в 
училищата, стимули за започване на 
инициативи, техническа помощ при 
започване на икономически дейности, 
опростяване на административните 
процедури за ускоряване на 
съответните операции, мрежи от 
услуги на местно равнище за 
улесняване на управлението, връзки с 
университети и 
научноизследователски центрове за 
насърчаване на иновационни продукти 
и процеси, са необходими предпоставки 
за премахване на безработицата сред 
младите хора;

Or. it
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Изменение 132
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че една активна политика 
по отношение на пазара на труда, 
включително обществено насърчавани
програми за заетост за младите хора, и 
създаването на нови, устойчиви и добри 
работни места са необходими 
предпоставки за премахване на 
безработицата сред младите хора, както 
и че наличните фондове, напр. 
европейският социален фонд (ЕСФ), 
трябва да бъдат използвани по-
целенасочено в тази връзка;

8. подчертава, че една активна политика 
по отношение на пазара на труда, 
включително обществено насърчавани 
програми за заетост за младите хора, и 
създаването на нови, устойчиви и добри 
работни места са необходими 
предпоставки за премахване на 
безработицата сред младите хора, както 
и че наличните фондове, напр. 
европейският социален фонд (ЕСФ), 
трябва да бъдат използвани по-
целенасочено в тази връзка, по-
специално за подкрепа на младите 
хора, като се предвиди създаване на 
местни агенции, които да ги 
приемат, информират и насочват и 
да им предлагат специализирани и 
достъпни обучения възможно най-
близо до дома им;

Or. fr

Изменение 133
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че една активна политика 
по отношение на пазара на труда, 
включително обществено насърчавани 
програми за заетост за младите хора, и 
създаването на нови, устойчиви и добри 
работни места са необходими 
предпоставки за премахване на 

8. подчертава, че една активна политика 
по отношение на пазара на труда, 
включително обществено насърчавани 
програми за заетост на младите хора, и 
създаването на нови, устойчиви и добри 
работни места са необходими 
предпоставки за премахване на 
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безработицата сред младите хора, както 
и че наличните фондове, напр. 
европейският социален фонд (ЕСФ), 
трябва да бъдат използвани по-
целенасочено в тази връзка;

безработицата сред младите хора, както 
и че наличните фондове, напр. 
европейският социален фонд (ЕСФ), 
трябва да бъдат използвани по-
целенасочено в тази връзка; подчертава 
необходимостта от един по-
достъпен и по-прозрачен метод за 
кандидатстване по програмите на 
ЕСФ;

Or. bg

Изменение 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8а. приветства ролята на ЕИБ за 
създаването на програми за 
финансиране на студенти и за 
подкрепа на предприемачеството сред 
младите хора; счита, че ролята на 
ЕИБ следва да се засили още повече, за 
да инвестира целенасочено в сектори 
с голяма добавена стойност в 
държавите-членки и по-специално в 
онези предприятия, които полагат 
най-големи усилия да наемат и 
обучават качествено младите хора;

Or. es

Изменение 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Проектостановище
Параграф 8 б (нов) 

Проектостановище Изменение

8б. подчертава значителната роля на 
МСП за наемане на голяма част от 
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населението, следователно и от
младите хора, поради което счита за 
изключително важно да се осигури 
подкрепа за МСП за непрекъснато 
обучение на служителите им, за да 
подобряват своята квалификация и 
конкурентоспособност; препоръчва да 
се разгледа възможността за 
създаване на общи 
вътрешноевропейски услуги за 
обучение на служителите на МСП;

Or. es

Изменение 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Проектостановище
Параграф 8 в (нов) 

Проектостановище Изменение

8в. подчертава важната роля на 
предприемачеството за борбата с 
безработицата сред младите и за 
разкриването на нови възможности 
за младите хора; поради това 
настоява Комисията да създаде по-
амбициозни програми за 
сътрудничество между 
правителствата, университетите и 
предприятията, за да ориентират и 
съветват младите хора, когато 
създават ново предприятие; настоява 
във всяка държава-членка да се оказва 
подкрепа за развиването на култура 
на предприемачество сред младите
хора;

Or. es
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Изменение 137
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8а. отбелязва значението на 
подобряването на публичните услуги 
за намиране на работа и 
професионално обучение за 
преодоляването на безработицата 
сред младите хора, от една страна, и 
на предоставянето, включително на 
безработните лица, на възможност 
за достъп до образователни програми, 
съвместими с нуждите на пазара на 
труда, от друга;

Or. el

Изменение 138
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да станат по-пригодни за участие на 
пазара на труда посредством
индивидуална подкрепа и че публично 
насърчаваните места за обучение са
ефективен инструмент за интегриране 
на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение;

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да бъдат подкрепени по отношение на 
техните индивидуални нужди и с 
фокус върху увеличаването на 
тяхното интегриране на пазара на 
труда и достъпа им до качествени 
работни места; счита, че публично 
насърчаваните места за обучение могат 
да бъдат един ефективен инструмент за 
интегриране на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение;
подчертава обаче, че интегрирането 
на първия пазар на труда е 
съществено и че всички мерки за 
интегриране следва да имат за цел 
достъп до редовния пазар на труда от 
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ранен етап и трябва да бъдат 
включени в мерки за подкрепа, 
фокусирани върху нуждата на 
отделните лица; подчертава 
специфичните затруднения на 
бедните млади хора да се възползват 
от опит в чужбина поради финансови 
и езикови ограничения, а в някои 
случаи и поради географска 
дискриминация; изразява убеждение, 
че финансовата подкрепа трябва да е 
насочена специално към нуждите на 
най-необлагодетелстваните;

Or. en

Изменение 139
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да станат по-пригодни за участие на 
пазара на труда посредством
индивидуална подкрепа и че публично 
насърчаваните места за обучение са
ефективен инструмент за интегриране 
на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение;

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да бъдат подкрепени по отношение на 
техните индивидуални нужди и с 
фокус върху увеличаването на 
тяхното интегриране на пазара на 
труда и техния достъп до качествени 
работни места; счита, че публично 
насърчаваните места за обучение могат 
да бъдат един ефективен инструмент за 
интегриране на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение;
подчертава обаче, че интегрирането 
на първия пазар на труда е 
съществено и че всички мерки за 
интегриране следва да имат за цел 
достъп до редовния пазар на труда от 
ранен етап и трябва да бъдат 
включени в мерки за подкрепа, 
фокусирани върху нуждата на 
отделните лица; подчертава 
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специфичните затруднения на 
бедните млади хора да се възползват 
от опит в чужбина заради финансови 
и езикови ограничения, а в някои 
случаи и поради географска 
дискриминация; изразява убеждение, 
че финансовата подкрепа трябва да е 
насочена специално към нуждите на 
най-необлагодетелстваните;

Or. en

Изменение 140
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да станат по-пригодни за участие на 
пазара на труда посредством 
индивидуална подкрепа и че публично 
насърчаваните места за обучение са 
ефективен инструмент за интегриране 
на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение;

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа, със 
специално внимание към онези, които 
нито се обучават, нито работят,
трябва да получат индивидуална 
подкрепа, за да им бъде оказано 
съдействие да приключат своето 
образование, да станат по-пригодни 
за участие на пазара на труда и да 
бъде улеснен техният преход от 
работа към образование, и че 
публично насърчаваните места за 
обучение са ефективен инструмент за 
интегриране на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение;

Or. en

Изменение 141
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 9 
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Проектостановище Изменение

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да станат по-пригодни за участие на 
пазара на труда посредством 
индивидуална подкрепа и че публично 
насърчаваните места за обучение са 
ефективен инструмент за интегриране 
на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение;

9. подчертава, че трябва да се 
съдейства на всички млади хора по 
отношение на професионалното им 
обучение посредством индивидуална 
подкрепа и че публично насърчаваните 
места за обучение с безплатен достъп
са ефективен инструмент за 
интегриране на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение;

Or. pt

Изменение 142
Birgit Sippel

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да станат по-пригодни за участие на 
пазара на труда посредством 
индивидуална подкрепа и че публично 
насърчаваните места за обучение са 
ефективен инструмент за интегриране 
на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение;

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да станат по-способни за участие на 
пазара на труда посредством 
индивидуална подкрепа и че публично 
насърчаваните места за обучение са 
ефективен инструмент за интегриране 
на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение; 
подчертава, че целенасоченото 
насърчаване на децата и младежите 
още в училище е предпоставка за 
успешно интегриране на пазара на 
труда;

Or. de

Изменение 143
Roger Helmer

Проектостановище
Параграф 9 
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Проектостановище Изменение

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да станат по-пригодни за участие на 
пазара на труда посредством 
индивидуална подкрепа и че публично 
насърчаваните места за обучение са 
ефективен инструмент за интегриране 
на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение;

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да станат по-пригодни за участие на 
пазара на труда посредством 
индивидуална подкрепа и че публично 
насърчаваните места за обучение са 
ефективен инструмент за интегриране 
на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение; освен 
това разграничаването на „бедни“ и 
„небедни“ европейски граждани няма 
да се прави по критерии, установени 
от европейските институции, а 
вместо това ще бъдат използвани
стандарти, вече определени от 
държавите-членки;

Or. en

Изменение 144
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да станат по-пригодни за участие на 
пазара на труда посредством 
индивидуална подкрепа и че публично 
насърчаваните места за обучение са 
ефективен инструмент за интегриране
на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение;

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да станат по-пригодни за участие на 
пазара на труда посредством 
индивидуална подкрепа и че публично 
насърчаваните места за обучение са 
ефективен инструмент за интегриране 
на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение и по-
специално хората с увреждания, така 
че да се намали рискът от бъдещо 
бездействие и социално изключване;

Or. en
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Изменение 145
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да станат по-пригодни за участие на 
пазара на труда посредством 
индивидуална подкрепа и че публично 
насърчаваните места за обучение са 
ефективен инструмент за интегриране 
на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение;

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да станат по-пригодни за участие на 
пазара на труда посредством 
индивидуална подкрепа и че публично 
насърчаваните места за обучение са 
ефективен инструмент за интегриране 
на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение;
призовава държавите-членки и 
Европейската комисия да насърчават
информационни кампании за 
възможностите за обучение и 
образование на млади хора с 
увреждания, като например проекта 
на Европейския форум за хора с 
увреждания и студентската мрежа 
Еразъм – Еразъм за хора с 
увреждания;

Or. bg

Изменение 146
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да станат по-пригодни за участие на 
пазара на труда посредством 
индивидуална подкрепа и че публично 
насърчаваните места за обучение са 
ефективен инструмент за интегриране 
на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение;

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да станат по-пригодни за участие на 
пазара на труда посредством 
индивидуална подкрепа и че публично 
насърчаваните места за обучение, 
както и стандартизираните схеми за 
помощи по време на обучението, са 
ефективен инструмент за интегриране 
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на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение;

Or. de

Изменение 147
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да станат по-пригодни за участие на 
пазара на труда посредством 
индивидуална подкрепа и че публично 
насърчаваните места за обучение са 
ефективен инструмент за интегриране 
на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение;

9. подчертава, че млади хора с по-лоши 
изгледи за започване на работа трябва 
да станат по-пригодни за участие на 
пазара на труда посредством 
индивидуална подкрепа, дори достъп 
до наставничество, и че публично 
насърчаваните места за обучение са 
ефективен инструмент за интегриране 
на млади хора в особено 
необлагодетелствано положение;

Or. fr

Изменение 148
Georges Bach

Проектостановище
Параграф 9 a (нов) 

Проектостановище Изменение

9а. отбелязва, че най-вече групата 
„NEET” – млади хора, които нито
работят, нито завършват своето 
образование, е застрашена от 
дългосрочна безработица; счита, че 
информационните кампании следва 
да се стимулират на местно и 
регионално равнище, с цел да 
информират особено застрашените 
млади хора за съществуващите 
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мероприятия в областта на 
училищното и професионално 
образование, и да осъществяват пряка 
връзка с компетентните служби по 
заетостта;

Or. de

Изменение 149
Sergio Gutiérrez Prieto

Проектостановище
Параграф 9 a (нов) 

Проектостановище Изменение

9а. подчертава значението на 
създаването на възможности за 
заетост на младите хора с 
увреждания чрез въвеждането на 
програми за обучение и увеличаване на 
помощите за наемане на тази важна 
част от младото население за по-
голямото им социално включване и 
реализация в обществото;

Or. es

Изменение 150
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 9 a (нов) 

Проектостановище Изменение

9а. подчертава важната роля на 
образователната и професионалната 
мобилност, която освен че е основен 
фактор за професионална и 
личностна реализация, дава
възможност за укрепване на 
европейската идентичност и 
допринася за социалното и 
икономическото сближаване на 



AM\856627BG.doc 89/107 PE458.607v01-00

BG

Европейския съюз;

Or. it

Изменение 151
Roger Helmer

Проектостановище
Параграф 9 a (нов) 

Проектостановище Изменение

9a. подчертава, че трябва да бъдат 
разработени нови начини на обучение, 
по-специално такива, основани на 
сътрудничество между 
университетите и предприятията, 
което съответства на принципа на 
развиване на подходящите умения за 
предлаганите работни места;

Or. en

Изменение 152
Bastiaan Belder

Проектостановище
Параграф 9 a (нов) 

Проектостановище Изменение

9a. подчертава, че работната 
програма на Еврофонда за 2009–2012 г. 
включва конкретния проект 
„Активно включване за млади хора с 
увреждания или здравословни 
проблеми“ и посочва решаващата 
роля на центровете за обучение, 
предлагащи обучения по социални и 
професионални умения за млади хора с 
увреждания и хора, които са 
израснали в институции за социални 
грижи; изисква подкрепа за 
развитието и използването на тези 
центрове за обучение, където това е 
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необходимо;

Or. en

Изменение 153
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 9 a (нов) 

Проектостановище Изменение

9а. подчертава необходимостта от 
поемане на инициативи, както на 
национално, така и на европейско 
равнище, за пълно документиране на 
явлението млади хора извън пазара на 
труда, образованието и обучението; 
призовава Комисията да сътрудничи с 
държавите-членки, за да се 
установят причините за това 
маргинализиране на младите хора и 
да се предложат действия за 
повторната им социализация, както 
и за преодоляването на това явление в 
рамките на постигането на целите 
за следващото десетилетие по 
отношение на заетостта, 
конкурентоспособността на 
европейския трудов потенциал и 
намаляването на дяла на 
преждевременно напускащите
училище;

Or. el

Изменение 154
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10.подчертава, че във всички фази от 10. подчертава, че във всички фази от 
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избора на професия стажовете са 
подходящо средство за такъв избор, но 
не трябва да заместват редовни работни 
места и трябва да гарантират 
достатъчни доходи и социална
закрила, както и че трябва да бъде 
въведена европейска рамка за 
качеството на стажовете;

професионалното ориентиране и при 
започване на работа стажовете са 
подходящо средство за такова 
ориентиране и като се има предвид 
сегашното положение, на младите 
хора следва да се дава шанс за достъп 
до пазара на труда, включително 
посредством срочни, платени или 
неплатени стажове или срочни 
трудови договори, но стажовете не 
трябва да заместват редовни работни 
места; принципно трябва да бъдат 
предвидени социални права, както и 
да бъде въведена европейска рамка за 
качеството на стажовете;

Or. de

Изменение 155
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че във всички фази от 
избора на професия стажовете са 
подходящо средство за такъв избор, но 
не трябва да заместват редовни 
работни места и трябва да 
гарантират достатъчни доходи и 
социална закрила, както и че трябва да 
бъде въведена европейска рамка за 
качеството на стажовете;

10. подчертава, че във всички фази от 
избора на професия стажовете са 
подходящо средство за такъв избор, 
припомня необходимостта да бъдат 
заложени минимални стандарти за 
стажове като достатъчни доходи и 
социална закрила, както и да е се 
осигури тяхната образователна 
стойност; припомня, че стажовете 
не трябва да заместват реални 
работни места, както и че е спешно 
необходима европейска рамка за 
качеството на стажовете и че 
Комисията следва да представи план 
за действие с график, включващ общо 
описание на това, как би била 
приложена тази рамка за качество;

Or. en
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Изменение 156
Roger Helmer

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че във всички фази от 
избора на професия стажовете са 
подходящо средство за такъв избор, но 
не трябва да заместват редовни работни 
места и трябва да гарантират 
достатъчни доходи и социална закрила,
както и че трябва да бъде въведена 
европейска рамка за качеството на 
стажовете;

10. подчертава, че във всички фази от 
избора на професия стажовете са 
подходящо средство за такъв избор, но 
не трябва да заместват редовни работни 
места и трябва да гарантират 
достатъчни доходи и социална закрила,
както неотдавна бе установено с
трудовите стандарти на държавите-
членки;

Or. en

Изменение 157
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че във всички фази от 
избора на професия стажовете са 
подходящо средство за такъв избор, но 
не трябва да заместват редовни работни 
места и трябва да гарантират 
достатъчни доходи и социална закрила, 
както и че трябва да бъде въведена 
европейска рамка за качеството на 
стажовете;

10. подчертава, че във всички фази от 
избора на професия стажовете са 
подходящо средство за такъв избор, но 
не трябва да заместват редовни работни 
места, продължителността им 
трябва да бъде строго ограничена и 
трябва да гарантират достатъчни доходи 
и социална закрила, както и че трябва 
спешно да бъде въведена европейска 
рамка за качеството на стажовете по 
отношение на всички аспекти на 
образованието и обучението;

Or. de
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Изменение 158
Birgit Sippel

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че във всички фази от 
избора на професия стажовете са 
подходящо средство за такъв избор, но 
не трябва да заместват редовни работни 
места и трябва да гарантират 
достатъчни доходи и социална закрила, 
както и че трябва да бъде въведена 
европейска рамка за качеството на 
стажовете;

10. подчертава, че във всички фази от 
избора на професия стажовете, когато
еднозначната им цел е обучението на 
стажантите, са подходящо средство 
за такъв избор, но не трябва да 
заместват редовни работни места и 
трябва да гарантират достатъчни доходи 
и социална закрила, както и че трябва да 
бъде въведена европейска рамка за 
качеството на стажовете, за да се 
предотврати експлоатация на 
стажантите;

Or. de

Изменение 159
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че във всички фази от 
избора на професия стажовете са 
подходящо средство за такъв избор, но 
не трябва да заместват редовни работни 
места и трябва да гарантират 
достатъчни доходи и социална закрила, 
както и че трябва да бъде въведена 
европейска рамка за качеството на 
стажовете;

10. подчертава, че във всички фази от 
избора на професия качествените
стажове са подходящо средство за 
такъв избор, но не трябва да заместват 
редовни работни места и трябва да 
гарантират достатъчни доходи и 
социална закрила, както и че трябва да 
бъде въведена европейска рамка за 
качеството на стажовете; призовава 
стажуването или доброволчеството 
да бъдат включени в общия трудов 
стаж и пенсионното осигуряване;

Or. bg
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Изменение 160
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че във всички фази от 
избора на професия стажовете са 
подходящо средство за такъв избор, но 
не трябва да заместват редовни работни 
места и трябва да гарантират 
достатъчни доходи и социална закрила, 
както и че трябва да бъде въведена 
европейска рамка за качеството на 
стажовете;

10. подчертава, че във всички фази от 
избора на професия стажовете са 
подходящо средство за такъв избор, но 
не трябва да заместват редовни работни 
места и трябва да гарантират 
достатъчни доходи и социална закрила; 
подчертава важността на 
подобряването на качеството на 
стажовете и чиракуването, както и че 
трябва да бъде въведена европейска 
рамка за качеството на стажовете;

Or. en

Изменение 161
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че във всички фази от 
избора на професия стажовете са 
подходящо средство за такъв избор, но 
не трябва да заместват редовни работни 
места и трябва да гарантират 
достатъчни доходи и социална закрила, 
както и че трябва да бъде въведена 
европейска рамка за качеството на 
стажовете;

10. подчертава, че във всички фази от 
избора на професия стажовете са 
подходящо средство за такъв избор, но 
не трябва да заместват редовни работни 
места и трябва да гарантират 
достатъчни доходи, социална закрила и 
социално осигуряване, както и че 
трябва да бъде въведена европейска 
рамка за качеството на стажовете;

Or. el
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Изменение 162
Georges Bach

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че във всички фази от 
избора на професия стажовете са 
подходящо средство за такъв избор, но 
не трябва да заместват редовни работни 
места и трябва да гарантират 
достатъчни доходи и социална 
закрила, както и че трябва да бъде 
въведена европейска рамка за 
качеството на стажовете;

10. подчертава, че във всички фази от 
избора на професия стажовете са 
подходящо средство за такъв избор, но 
не трябва да заместват редовни работни 
места и трябва да гарантират доходи и 
социална закрила, както и че трябва да 
бъде въведена европейска рамка за 
качеството на стажовете;

Or. de

Изменение 163
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 10 a (нов) 

Проектостановище Изменение

10а. призовава образователните 
програми, предназначени за 
насърчаване на мобилността, да 
бъдат продължени след 2013 г. и освен 
това приканва Комисията да 
предвиди увеличаване на 
предназначените за тях финансови 
ресурси в контекста на изработване 
на бъдещите рамкови програми;

Or. it

Изменение 164
Elizabeth Lynne

Проектостановище
Параграф 11 
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Проектостановище Изменение

11. подчертава, че младите хора трябва
да получават по време на 
професионалната си дейност достъп до 
допълнително образование и обучение и 
че ученето през целия живот трябва да 
бъде насърчавано още със започването 
на трудова дейност.

11. подчертава, че младите хора следва в 
идеалния случай да получават по време 
на професионалната си дейност достъп 
до професионално образование и 
обучение и че ученето през целия живот 
трябва да бъде насърчавано още със 
започването на трудова дейност;

Or. en

Изменение 165
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. подчертава, че младите хора трябва
да получават по време на
професионалната си дейност достъп до 
допълнително образование и обучение и 
че ученето през целия живот трябва да 
бъде насърчавано още със започването 
на трудова дейност.

11. подчертава, че младите хора трябва 
да получават, след като започнат
професионалната си дейност, достъп до 
допълнително образование и обучение и 
че ученето през целия живот трябва да 
бъде насърчавано още със започването 
на трудова дейност;

Or. en

Изменение 166
Milan Zver

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. подчертава, че младите хора трябва 
да получават по време на 
професионалната си дейност достъп до 
допълнително образование и обучение и 
че ученето през целия живот трябва да 
бъде насърчавано още със започването 

11. подчертава, че младите хора трябва 
да получават по време на 
професионалната си дейност достъп до 
допълнително образование и обучение и 
че подходът на учене през целия живот 
трябва да бъде насърчаван още със 



AM\856627BG.doc 97/107 PE458.607v01-00

BG

на трудова дейност. започването на трудова дейност;

Or. en

Изменение 167
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. подчертава, че младите хора трябва 
да получават по време на 
професионалната си дейност достъп до 
допълнително образование и обучение и 
че ученето през целия живот трябва да 
бъде насърчавано още със започването 
на трудова дейност.

11. подчертава, че младите хора трябва 
да получават по време на 
професионалната си дейност достъп до 
допълнително образование и обучение и 
че ученето през целия живот трябва да 
бъде насърчавано още със започването 
на трудова дейност;

Or. en

Изменение 168
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. подчертава, че младите хора трябва 
да получават по време на 
професионалната си дейност достъп до 
допълнително образование и обучение и 
че ученето през целия живот трябва да 
бъде насърчавано още със започването 
на трудова дейност.

11. подчертава, че младите хора трябва 
да получават по време на 
професионалната си дейност достъп до 
допълнително образование и обучение с 
платени часове за обучение, включени 
в работното време, и че ученето през 
целия живот трябва да бъде насърчавано 
още със започването на трудова 
дейност;

Or. pt
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Изменение 169
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11.подчертава, че младите хора трябва 
да получават по време на 
професионалната си дейност достъп до 
допълнително образование и обучение и 
че ученето през целия живот трябва да 
бъде насърчавано още със започването 
на трудова дейност.

11. подчертава, че младите хора трябва 
да получават по време на 
професионалната си дейност достъп до 
допълнително образование и обучение и 
че ученето през целия живот също
трябва да бъде насърчавано още със 
започването на трудова дейност, както 
и по-нататъшното им 
професионално развитие;

Or. de

Изменение 170
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. подчертава, че младите хора трябва 
да получават по време на 
професионалната си дейност достъп до 
допълнително образование и обучение и 
че ученето през целия живот трябва да 
бъде насърчавано още със започването 
на трудова дейност.

11. подчертава, че младите хора трябва 
да получават по време на 
професионалната си дейност достъп до 
допълнително образование и обучение и 
че ученето през целия живот трябва да 
бъде насърчавано още със започването 
на трудова дейност, и призовава 
държавите-членки да създадат 
инфраструктура за независими 
консултации за допълнително 
образование, за да се гарантира 
систематично повишаване на 
квалификацията;

Or. de
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Изменение 171
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. подчертава, че младите хора трябва 
да получават по време на 
професионалната си дейност достъп до 
допълнително образование и обучение и 
че непрекъснатото обучение и ученето 
през целия живот трябва да бъде 
насърчавано още със започването на 
трудова дейност.

11. подчертава, че младите хора трябва 
да получават по време на 
професионалната си дейност достъп до 
допълнително образование и обучение и 
че непрекъснатото обучение и ученето 
през целия живот трябва да бъде 
насърчавано още със започването на 
трудова дейност;

Or. it

Изменение 172
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 11 – точка 1 (нова) 

Проектостановище Изменение

обръща внимание на проблема с 
непризнаването на дипломите, пред 
който са изправени млади хора от 
някои държави-членки; призовава 
процедурата по признаване на 
дипломите да бъде максимално 
улеснена; за целта приканва за 
създаване на единен списък на 
акредитирани университети и 
специалности, който да гарантира 
признаването на дипломите в целия 
ЕС, като по този начин ще се улесни 
процедурата по кандидатстване за 
работа или кандидатстване в други 
висши учебни заведения в рамките на 
ЕС;

Or. bg
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Изменение 173
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 11 a (нов) 

Проектостановище Изменение

11a. подчертава, че високото 
качество на началното училищно и 
професионално образование във всички 
специалности повишава участието 
на младите хора на пазара на труда и 
осигурява квалифицирани 
специалисти за предприятията; 
държавите-членки гарантират това 
посредством съответните 
контролни органи;

Or. de

Изменение 174
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 11 б (нов) 

Проектостановище Изменение

11б. застъпва становището, че 
проектът „Твоята първа работа с 
EURES“ не трябва да се отделя от 
„Европейски монитор на свободните 
работни места“, трябва да бъде лесно 
достъпен и да дава възможност не 
само на работодателите, но и на 
търсещите работа да създадат 
профил със съответните данни за 
тях;

Or. de
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Изменение 175
Georges Bach

Проектостановище
Параграф 11 a (нов) 

Проектостановище Изменение

11a. приветства инициативата 
„Твоята първа работа с EURES” за 
насърчаване на трудовата 
мобилност, която следва да се свърже 
с „Европейски монитор на свободните 
работни места”, за да се осигури на 
работниците и работодателите 
прозрачност и обзор върху целия 
европейски пазар на труда, с цел 
свободните работни места да се 
заемат колкото е възможно по-бързо 
от компетентни хора;

Or. de

Изменение 176
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 11 a (нов) 

Проектостановище Изменение

11а. подчертава необходимостта от 
ефикасни мерки за борба с 
дискриминацията относно достъпа 
до работа и заплащането, от която 
потърпевши са момичетата, дори 
когато имат по-добра професионална 
квалификация от момчетата;

Or. pt
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Изменение 177
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 11 б (нов) 

Проектостановище Изменение

11б. подчертава важността на 
подкрепата на майчинството и 
бащинството, както чрез борба срещу 
всички видове дискриминация, така и
чрез действително упражняване на 
всички права, предоставени от 
действащото законодателство;

Or. pt

Изменение 178
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 11 в (нов) 

Проектостановище Изменение

11в. подчертава необходимостта,
всички държави-членки да насърчават 
и прилагат политики за младежта, 
които да премахнат социалното 
изключване на младите хора, особено 
на онези, които произхождат от 
бедни семейства; счита, че 
държавите-членки трябва да 
осигурят безплатен достъп до 
културни и спортни съоръжения, 
програми и дейности;

Or. pt

Изменение 179
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 11 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

11a. подчертава важността на 
насърчаването на 
предприемачеството и 
подпомагането на младите хора при 
започването на собствен бизнес и на 
насърчаването и разпростирането на 
върху програмата Еразъм за млади 
предприемачи; поради това 
препоръчва информационна кампания 
на ЕС в образователни институти, 
обхващаща предприемачество, 
първоначален капитал, данъчно 
облагане на новосъздаденото 
предприятие и подкрепа за 
непрекъснато обучение;

Or. en

Изменение 180
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Проектостановище
Параграф 11 a (нов) 

Проектостановище Изменение

11a. подчертава важността на 
неформалните и неофициалните 
форми на обучение и образование за 
развитието на младите хора, както и 
доброволната работа; подчертава, че 
придобитите компетенции 
предлагат възможности не само за 
тяхното навлизане в света на труда, 
но и позволяват на младите хора да 
бъдат активно ангажирани в 
обществото и да поемат 
отговорност за своя живот, като 
същевременно стимулират техните 
предприемачески умения;

Or. en
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Изменение 181
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 11 б (нов) 

Проектостановище Изменение

11б. подчертава важността на 
неформалните и неофициалните 
форми на обучение и образование за 
развитието на младите хора; 
придобитите компетенции 
предлагат възможности не само за 
тяхното навлизане в света на труда, 
но и им позволяват да бъдат активно 
ангажирани в обществото и да 
поемат отговорност за своя живот;

Or. en

Изменение 182
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Проектостановище
Параграф 11 б (нов) 

Проектостановище Изменение

11б. подчертава важността на това,
младите хора да бъдат включени не 
само на пазара на труда и в 
икономиката, но и във формирането и 
управлението на бъдещето на Европа; 
изисква от Комисията да изготви
Зелена книга за участието на 
младите хора;

Or. en
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Изменение 183
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 11 в (нов) 

Проектостановище Изменение

11в. подчертава важността на това,
младите хора да бъдат включени не 
само на пазара на труда и в 
икономиката, но и във формирането и 
управлението на бъдещето на Европа; 
изисква от Комисията да изготви
Зелена книга за участието на 
младите хора;

Or. en

Изменение 184
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 11 в (нов) 

Проектостановище Изменение

11в. призовава Комисията да 
поддържа отделна програма 
„Младежта в действие“ за 
предстоящата многогодишна 
финансова рамка;

Or. en

Изменение 185
Emilie Turunen, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 11 г (нов) 

Проектостановище Изменение

11г. призовава държавите-членки да 
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създадат национални работни групи 
по въпросите на младежта, за да 
осигурят по-голяма съгласуваност 
между образователната система и 
пазара на труда, насърчавайки една 
по-силна и споделена отговорност 
между правителството, 
работодателите и отделните лица за 
инвестиране в умения; призовава 
държавите-членки да осигурят 
консултативни органи във всички 
училища, които да спомогнат за един 
по-гладък преход от образованието
към пазара на труда и да насърчат 
сътрудничеството между 
публичните органи и частния сектор;

Or. en

Изменение 186
Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Ramona 
Nicole Mănescu, Pablo Zalba Bidegain

Проектостановище
Параграф 11 г (нов) 

Проектостановище Изменение

11г. призовава Комисията да увеличи 
и да разшири участието в програми за 
мобилност и да подобри тяхната 
видимост, особено на тези, които са 
насочени към младите хора, напр. 
чрез използване на едно-единствено 
име за определяне на всички програми 
за мобилност, като същевременно се 
запазват спецификите на всяка от 
тях.

Or. en
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