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Pozměňovací návrh 1
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 
vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní a 
udržitelné společnosti;

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné,
vysokoškolské vzdělání a vysokou 
kvalifikaci, a tím podpořit jejich přechod 
ze školy do zaměstnání, zvýšit 
zaměstnatelnost mladých lidí a omezit 
segmentaci pracovního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 
vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní a 
udržitelné společnosti;

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem využívat výhod 
školního a odborného vzdělávání a 
přípravy a vysokoškolského vzdělávání 
odpovídajících požadavkům pracovního 
trhu moderní a udržitelné společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Roger Helmer

Návrh stanoviska
Bod 1 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 
vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní a 
udržitelné společnosti;

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
úspěšné začlenění na trhu práce a 
profesní dráhu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 
vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní a 
udržitelné společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Vincenzo Iovine

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné 
a vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní
a udržitelné společnosti;

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné 
a vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
požadavky konkurenceschopné
a udržitelné společnosti podporující 
začlenění;

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Milan Zver

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 
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vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní a 
udržitelné společnosti;

vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
požadavky moderní a udržitelné 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 
vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní a 
udržitelné společnosti;

1. zdůrazňuje, že cíl všech iniciativ musí 
směřovat k tomu, aby umožnily všem 
mladým lidem podílet se na chodu 
společnosti a připravily je pro budoucí 
Evropu, což znamená poskytnout jim 
příležitost, aby se zapojili do 
společenských aktivit a pomáhali utvářet 
společnost, a umožnit všem mladým lidem 
základní, odborné a vysokoškolské 
vzdělání zaměřené na technologické 
požadavky moderní a udržitelné 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 
vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní a 
udržitelné společnosti;

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být umožnit všem mladým lidem plně 
se podílet na chodu společnosti a připravit 
je pro budoucí Evropu, což znamená 
poskytnout jim příležitost, aby se zapojili 
do společenských aktivit a pomáhali 
utvářet společnost, a umožnit všem 
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mladým lidem základní, odborné a 
vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní a 
udržitelné společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 
vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní a 
udržitelné společnosti;

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 
vysokoškolské vzdělání a neformální 
mimoškolní vzdělávání zaměřené na 
technologické požadavky moderní a 
udržitelné společnosti; to by přispělo 
k plnému zapojení studentů během jejich 
času stráveného ve škole, s důrazem na
důležitost občanské uvědomělosti a 
sounáležitosti od útlého věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 
vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní a 
udržitelné společnosti;

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 
vysokoškolské vzdělání a neformální 
vzdělání zaměřené na technologické 
požadavky moderní a udržitelné 
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společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné 
a vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní 
a udržitelné společnosti;

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být stálé vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné 
a vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní 
a udržitelné společnosti; toho lze 
dosáhnout přizpůsobením všeobecného 
a odborného vzdělávání měnícím se 
potřebám těchto odvětví, tak, aby mohli 
mladí lidé vstoupit na trh práce a aby ti 
z nich, kteří již nabyli určitých zkušeností, 
mohli své znalosti uplatnit;

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 
vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní a 
udržitelné společnosti;

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 
vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní a 
udržitelné společnosti, a podpořit tak 
jejich přístup k pracovnímu trhu, přičemž 
pracovní proces nesmí ztratit žádného 
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z mladých lidí, kteří mají problémy ve 
škole, naopak je třeba tyto mladé lidi 
cíleně podporovat; přístup ke vzdělání 
nesmí záviset na sociálním a finančním 
postavení rodičů; zvláštní význam přísluší 
horizontální prostupnosti vzdělávacích 
úrovní, a to jak ve školním, tak 
v odborném vzdělávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 
vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní a 
udržitelné společnosti;

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 
vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní a 
udržitelné společnosti, a to bez ohledu na 
sociální původ a finanční poměry rodičů;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Georges Bach

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 
vysokoškolské vzdělání zaměřené na 
technologické požadavky moderní a 
udržitelné společnosti;

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ 
musí být vzdělávání mladých lidí pro 
budoucí Evropu, což znamená umožnit 
všem mladým lidem základní, odborné a 
vysokoškolské vzdělání a další vzdělávání
zaměřené na technologické požadavky 
moderní a udržitelné společnosti;



AM\856627CS.doc 9/94 PE458.607v01-00

CS

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 1 – podbod 1 (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že investice do lidského 
kapitálu, zvláště do mladých generací, 
představuje klíčovou podmínku 
k uskutečnění cílů strategie EU 2020; 
zdůrazňuje proto, že se všeobecné a 
odborné vzdělání musí stát prioritami 
Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že výchovné a vzdělávací 
instituce musí zaručit svým studentům 
doplňkové profesní stáže jako způsob 
nabývání zkušeností v oblasti, kterou si 
zvolili, aby byla usnadněno jejich 
vzdělávání a vazba na pracovní praxi; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 16
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že pro plné prosazení cílů 
iniciativy Mládež v pohybu je nezbytná 
úzká spolupráce s místními organizacemi 
a se všemi zainteresovanými stranami, 
které se angažují pro mládež;

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že politiky péče o mládež 
je nutné vnímat ve vztahu k politikám 
vzdělávání, zaměstnanosti, sociálního 
začlenění a makroekonomickým 
politikám; zdůrazňuje, že stav 
zaměstnanosti mladých lidí je závislý na 
celkových hospodářských politikách, a 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přistoupily k investicím a vytváření 
pracovních míst ve prospěch zejména 
mladých lidí; vyjadřuje politování nad 
tím, že Mládež v pohybu se zaměřuje 
především na trh práce; poukazuje na to, 
že úsporná opatření ve spojitosti 
s takzvanými škrty ve vzdělávacím systému 
a vytváření pracovních míst mladým lidem 
nepomohou a v dlouhodobém horizontu 
mohou společnost a hospodářství 
poškodit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Eider Gardiazábal Rubial, Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, 
Ramona Nicole Mănescu, Damien Abad

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že politiky péče o mládež 
je nutné vnímat ve vztahu k politikám 
vzdělávání, zaměstnanosti, sociálního 
začlenění a makroekonomickým 
politikám; vyjadřuje politování nad tím, že 
Mládež v pohybu se zaměřuje především 
na trh práce; poukazuje na to, že úsporná 
opatření ve spojitosti s takzvanými škrty ve 
vzdělávacím systému a vytváření 
pracovních míst mladým lidem 
nepomohou a v dlouhodobém horizontu 
mohou společnost a hospodářství 
poškodit;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je potřeba snížit počet 
osob, které předčasně ukončí školní 
docházku, což má negativní vliv na 
hospodářský a sociální vývoj a následně 
brání naplnění cíle EU spočívajícího 
v inteligentním růstu podporujícím 
začlenění; zdůrazňuje, že tento komplexní 
problém lze řešit pouze prostřednictvím 
účinných strategií na místní, regionální, 
vnitrostátní úrovni a na úrovni 
Společenství, přičemž je třeba, aby se 
věnovala pozornost zvláštnostem a 
specifickým rysům jednotlivých členských 
států;



PE458.607v01-00 12/94 AM\856627CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vítá vytvoření odborné skupiny na 
vysoké úrovni, jíž předsedá nizozemská 
princezna Laurentien a jejímž úkolem je 
navrhnout možnosti řešení příčin nízké 
gramotnosti a zvýšení její úrovně v EU a 
také přispívat k účinným řešením i 
v jiných oblastech, jako je chudoba a 
zaměstnatelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů a 
nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že všechny pracovní smlouvy 
musí od prvního dne přiznávat neomezená 
sociální práva, a odmítá návrh odchýlit se 
od této zásady;

2. zdůrazňuje, že nezaměstnanost mládeže
momentálně v EU celkově dosahuje asi 
21 %, což představuje jednu 
z nejpalčivějších výzev v EU; vzhledem 
k tomu, že do roku 2020 bude asi 35 % 
všech pracovních míst vyžadovat vysokou 
kvalifikaci spolu se schopností přizpůsobit 
se a inovovat, je třeba usilovně sledovat cíl 
zvýšit podíl 30–34letých s vysokoškolským 
nebo srovnatelným vzděláním na alespoň 
40 %, který stanoví strategie EU 2020;
zároveň musí být lidem, kteří předčasně 
ukončili školní docházku, nabídnuty 
rozsáhlé možnosti opětovného návratu do 
ní;
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Or. de

Pozměňovací návrh 22
Elizabeth Lynne

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna 
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů a 
nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že všechny pracovní smlouvy 
musí od prvního dne přiznávat neomezená 
sociální práva, a odmítá návrh odchýlit se 
od této zásady;

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna 
nezaměstnanost mládeže. Aby bylo možné 
tuto záležitost řešit, je přesvědčen, že
mladí lidé musí být chráněni před 
diskriminací na pracovišti tím, že bude 
plně prováděna směrnice 2000/78/ES, 
která zakazuje diskriminaci na základě 
věku, a budou prováděny všechny platné 
právní předpisy EU v oblasti 
zaměstnanosti a sociálních věcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Roger Helmer

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů 
a nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že všechny pracovní smlouvy 
musí od prvního dne přiznávat neomezená 
sociální práva, a odmítá návrh odchýlit se 
od této zásady;

2. zdůrazňuje, že musí být pranýřována 
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů 
a nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že k tomu může být použita 
zásada, že z výhod těží jak zaměstnanec, 
tak zaměstnavatel;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Milan Zver

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna 
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů 
a nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že všechny pracovní smlouvy 
musí od prvního dne přiznávat neomezená
sociální práva, a odmítá návrh odchýlit se 
od této zásady;

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna 
nezaměstnanost mládeže a že všechny 
pracovní smlouvy by měly od prvního dne 
přiznávat veškerá sociální práva, a odmítá 
návrh odchýlit se od této zásady;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů 
a nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že všechny pracovní smlouvy 
musí od prvního dne přiznávat neomezená 
sociální práva, a odmítá návrh odchýlit se 
od této zásady;

2. zdůrazňuje, že nezaměstnanost mládeže 
– jejíž příčiny podle MOP nespočívají ve 
výši příjmů a nemzdových nákladů, 
v právech na spolurozhodování a 
v sociálních normách ochrany – je velkou
výzvou pro celou EU, přičemž Unie ani 
členské státy ji zatím dostatečně neřešily; 
zdůrazňuje, že nezaměstnanost v mladém 
věku člověka výrazně ohrožuje chudobou 
v pozdějším věku; zdůrazňuje, že všechny 
pracovní smlouvy musí od prvního dne 
přiznávat neomezená sociální práva, a 
odmítá návrh odchýlit se od této zásady;

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

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna 
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů 
a nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že všechny pracovní smlouvy 
musí od prvního dne přiznávat neomezená 
sociální práva, a odmítá návrh odchýlit se
od této zásady;

2. zdůrazňuje, že nezaměstnanost mládeže 
– jejíž příčiny podle MOP nespočívají ve 
výši příjmů a nemzdových nákladů, 
v právech na spolurozhodování a 
v sociálních normách ochrany – je velkým
problémem pro celou EU a musí být 
odstraněna; zdůrazňuje, že 
nezaměstnanost v mladém věku člověka 
výrazně ohrožuje chudobou v pozdějším 
věku; zdůrazňuje, že všechny pracovní 
smlouvy musí od prvního dne přiznávat 
neomezená sociální práva, a odmítá návrh 
odchýlit se od této zásady;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna 
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů 
a nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že všechny pracovní smlouvy 
musí od prvního dne přiznávat neomezená 
sociální práva, a odmítá návrh odchýlit se 
od této zásady;

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna 
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů a 
nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany; situace se zhoršila v důsledku 
hospodářské a finanční krize, která 
mladým Evropanům ztížila vstup na trh 
práce; všechny pracovní smlouvy musí od 
prvního dne přiznávat neomezená sociální 
práva, a odmítá návrh odchýlit se od této 
zásady;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna 
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů a 
nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že všechny pracovní smlouvy 
musí od prvního dne přiznávat neomezená 
sociální práva, a odmítá návrh odchýlit se 
od této zásady;

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna 
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů a 
nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že všechny pracovní smlouvy 
musí od prvního dne přiznávat neomezená 
sociální práva, aby se mladým lidem 
umožnil plnohodnotný nástup do 
zaměstnání a zabránilo se diskriminaci a 
vykořisťování, a odmítá návrh odchýlit se 
od této zásady rovného zacházení se všemi 
zaměstnanci bez ohledu na věk a pracovní 
zkušenost;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna 
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů a 
nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že všechny pracovní smlouvy 
musí od prvního dne přiznávat neomezená 
sociální práva, a odmítá návrh odchýlit se 
od této zásady;

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna 
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů a 
nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že všechny pracovní smlouvy 
a smlouvy o vzdělávání, zaškolování a 
stážích musí od prvního dne přiznávat 
neomezená sociální práva, a odmítá návrh 
odchýlit se od této zásady; nesmí docházet 
ke zkrácení výpovědních lhůt či výše 
odměny stanovené stávajícími tarifními a 
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zákonnými ustanoveními, neomezená 
práva na spolurozhodování a svoboda 
odborového sdružování platí od prvního 
dne práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna 
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů 
a nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že všechny pracovní smlouvy 
musí od prvního dne přiznávat neomezená 
sociální práva, a odmítá návrh odchýlit se 
od této zásady;

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna 
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů 
a nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že všechny pracovní smlouvy 
musí od prvního dne přiznávat neomezená 
sociální práva, a odmítá návrh odchýlit se 
od této zásady; z tohoto důvodu se 
domnívá, že je vhodné stanovit evropský 
rámec pravidel v zájmu určení pracovních 
práv a ochrany v práci u atypických a 
nejistých povolání, a to počínaje určením 
minimálních mezd a stanovením 
sociálního pojištění ve výši minimálně na 
úrovni standardních pracovních smluv; 

Or. it

Pozměňovací návrh 31
Georges Bach

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna 
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů a 

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna 
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů a 
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nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že všechny pracovní smlouvy 
musí od prvního dne přiznávat neomezená
sociální práva, a odmítá návrh odchýlit se 
od této zásady;

nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že pracovní smlouvy mají od 
prvního dne přiznávat sociální práva, a 
odmítá návrh odchýlit se od této zásady;

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Roger Helmer

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna 
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů 
a nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že všechny pracovní smlouvy 
musí od prvního dne přiznávat neomezená 
sociální práva, a odmítá návrh odchýlit se 
od této zásady;

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna 
nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny 
podle MOP nespočívají ve výši příjmů 
a nemzdových nákladů, v právech na 
spolurozhodování a v sociálních normách 
ochrany – a že pracovní smlouvy musí od 
prvního dne přiznávat neomezená sociální 
práva, a odmítá návrh odchýlit se od této 
zásady;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je zásadní, aby se při 
zaměstnávání mladých lidí v Evropě dbalo 
na dodržování minimálních práv, která 
jsou zaručena v oblasti zdraví, 
bezpečnosti, příjmů a nároků na příspěvky 
do důchodových systémů, aniž by přitom 
docházelo k diskriminaci podle druhu 
uzavřené smlouvy;
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Or. es

Pozměňovací návrh 34
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že získání pracovního 
místa neznamená uniknout chudobě a že 
mladí lidé jsou obzvláště náchylní k tomu, 
aby spadli do kategorie pracujících 
chudých; zdůrazňuje proto, že snaha 
nabízet kvalitní pracovní místa a snaha 
zaměstnávat mladé lidi by měly být 
provázané; poukazuje na to, že je nutné 
podpořit politiky zaměstnanosti rovněž 
kvalitními sociálními politikami, které by 
umožnily žít důstojný život v případě 
nezaměstnanosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že získání pracovního 
místa neznamená uniknout chudobě a že 
mladí lidé jsou obzvláště náchylní k tomu, 
aby spadli do kategorie pracujících 
chudých; zdůrazňuje proto, že snaha 
nabízet kvalitní pracovní místa a snaha 
zaměstnávat mladé lidi by měly být 
provázané; poukazuje na to, že je nutná 
podpora politik zaměstnanosti rovněž 
kvalitními sociálními politikami, které by 
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umožnily žít důstojný život v případě 
nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že iniciativa Mládež 
v pohybu nebude řešit ani nevyřeší sama 
o sobě znepokojivou situaci 
nezaměstnanosti mladých po celé Evropě; 
vyzývá členské státy, aby vytvořily národní 
strategii řešení nezaměstnanosti mladých 
a zajištění přístupu mladých lidí ke 
kvalitnímu zaměstnání, vzdělání a 
odborné přípravě;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že iniciativa Mládež 
v pohybu nebude řešit ani nevyřeší sama 
o sobě znepokojivou situaci 
nezaměstnanosti mladých po celé Evropě; 
vyzývá členské státy, aby vytvořily národní 
strategii řešení nezaměstnanosti mladých 
a zajištění přístupu mladých lidí ke 
kvalitnímu zaměstnání, vzdělání a 
odborné přípravě, včetně rozvíjení a 
podpory podnikání mladých;
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Or. en

Pozměňovací návrh 38
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. opakuje, že při provádění integrovaných 
zásad Strategie EU 2020 směřujících ke 
snížení nezaměstnanosti mládeže jsou 
důležité konkrétní cíle, které lze 
prověřovat, domnívá se, že na cílové 
skupiny a ukazatele navržené v iniciativě 
by měla dohlížet Komise a že pokrok při 
provádění by měl být posuzován pomocí 
jasných ukazatelů;

3. opakuje, že při provádění integrovaných 
zásad Strategie EU 2020 směřujících ke 
snížení nezaměstnanosti mládeže jsou 
důležité konkrétní cíle, které lze 
prověřovat, ve spojení s odpovídajícími 
finančními prostředky; domnívá se, že na 
cílové skupiny a ukazatele navržené 
v iniciativě by měla dohlížet Komise a že 
pokrok při provádění by měl být 
posuzován pomocí jasných ukazatelů;
členské státy by se ve svých národních 
programech reforem měly zavázat ke 
konkrétním cílům zaměstnanosti mladých 
lidí, což by umožnilo zvýšit míru jejich 
zaměstnanosti (těch, kteří se nevzdělávají) 
na 75 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. opakuje, že při provádění integrovaných 
zásad Strategie EU 2020 směřujících ke 
snížení nezaměstnanosti mládeže jsou 
důležité konkrétní cíle, které lze 
prověřovat, domnívá se, že na cílové 
skupiny a ukazatele navržené v iniciativě 
by měla dohlížet Komise a že pokrok při 
provádění by měl být posuzován pomocí 

3. opakuje, že při provádění integrovaných 
zásad Strategie EU 2020 směřujících ke 
snížení nezaměstnanosti mládeže jsou 
důležité konkrétní cíle, které lze 
prověřovat, ve spojení s odpovídajícími 
finančními prostředky; domnívá se, že na 
cílové skupiny a ukazatele navržené 
v iniciativě by měla dohlížet Komise a že 
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jasných ukazatelů; pokrok při provádění by měl být 
posuzován pomocí jasných ukazatelů;
členské státy by se ve svých národních 
programech reforem měly zavázat ke 
konkrétním cílům zaměstnanosti mladých 
lidí, což by umožnilo zvýšit míru jejich 
zaměstnanosti (těch, kteří se nevzdělávají) 
též na 75 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. opakuje, že při provádění integrovaných 
zásad Strategie EU 2020 směřujících ke 
snížení nezaměstnanosti mládeže jsou 
důležité konkrétní cíle, které lze 
prověřovat, domnívá se, že na cílové 
skupiny a ukazatele navržené v iniciativě 
by měla dohlížet Komise a že pokrok při 
provádění by měl být posuzován pomocí 
jasných ukazatelů;

3. opakuje, že při provádění integrovaných 
zásad strategie EU 2020 směřujících ke 
snížení nezaměstnanosti mládeže jsou 
důležité konkrétní cíle, které lze 
prověřovat; navíc musí členské státy do 
roku 2014 o 10 % zvýšit míru 
zaměstnanosti mladých lidí mezi 15–25 
lety věku; domnívá se, že na cílové 
skupiny a ukazatele navržené v iniciativě 
by měla dohlížet Komise a že pokrok při 
provádění by měl být posuzován pomocí 
jasných ukazatelů;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. opakuje, že při provádění integrovaných 
zásad Strategie EU 2020 směřujících ke 
snížení nezaměstnanosti mládeže jsou 

3. opakuje, že při provádění integrovaných 
zásad Strategie EU 2020 směřujících ke 
snížení nezaměstnanosti mládeže jsou 
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důležité konkrétní cíle, které lze 
prověřovat, domnívá se, že na cílové 
skupiny a ukazatele navržené v iniciativě 
by měla dohlížet Komise a že pokrok při 
provádění by měl být posuzován pomocí 
jasných ukazatelů;

důležité konkrétní cíle, které lze 
prověřovat; uznává, že za provádění 
nových jednotných pokynů odpovídají 
členské státy, zatímco Komise by měla 
podporovat a kontrolovat opatření na 
vnitrostátní úrovni prostřednictvím 
otevřené metody koordinace;, domnívá se, 
že na cílové skupiny a ukazatele navržené 
v iniciativě by měla dohlížet Komise a že 
pokrok při provádění by měl být 
posuzován pomocí jasných ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 3 – podbod 1 (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

připomíná, že na nejdůležitější cíle a 
iniciativy strategie EU 2020, jako je 
„mládež v pohybu“, musí být vyhrazeno
odpovídající financování; podtrhuje, že 
mladí lidé budou moci těžit z konkrétních 
výsledků v oblasti všeobecného a 
odborného vzdělávání a zaměstnání, 
pouze pokud budou nalezeny přiměřené 
možnosti financování; vyzývá v tomto 
ohledu k plnému uvolnění nástrojů, jež 
má Unie k dispozici, zejména 
strukturálních fondů, k financování 
opatření zaměřených na mladé lidi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43

Emilie Turunen, Karima Delli

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

3a. zdůrazňuje, že mladé lidi zajímá 
především to, aby byli samostatní, měli 
přístup ke zdravotní péči a přiměřenému 
bydlení za rozumnou cenu a zároveň měli 
možnost se vzdělávat, pracovat a rozvíjet 
se; proto vyzývá členské státy, aby 
odstranily diskriminaci na základě věku 
v oblasti přístupu k systémům 
minimálního příjmu a sociální péči, jako 
je vyloučení mladých lidí ze systémů 
minimálního příjmu v důsledku jejich 
nedostatečných příspěvků sociálního 
zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry –, 
přičemž každý člověk musí mít možnost si 
stupeň mobility sám určit;

4. zdůrazňuje, že mezinárodní mobilita za 
účelem získání nových dovedností je 
silným nástrojem pro zvyšování 
kvalifikace a kompetencí, osobní rozvoj a 
aktivní občanství mladých lidí; je toho 
názoru, že je proto třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční, sociální 
nebo geografické poměry –, přičemž 
každý člověk musí mít možnost si stupeň 
mobility sám určit; vítá proto iniciativu 
Komise zřídit internetové stránky 
věnované iniciativě Mládež v pohybu 
s informacemi o příležitostech, které EU 
nabízí v oblasti vzdělávání a mobility; 
zdůrazňuje, že je třeba v souvislosti 
s těmito internetovými stránkami aktivně 
komunikovat s mladými lidmi, 
„multiplikátory“ a dalšími zúčastněnými 
stranami;
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Or. en

Pozměňovací návrh 45
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry –, 
přičemž každý člověk musí mít možnost si 
stupeň mobility sám určit;

4. zdůrazňuje, že mezinárodní mobilita za 
účelem získání nových dovedností je 
silným nástrojem pro zvyšování 
kvalifikace a kompetencí, osobní rozvoj a 
aktivní občanství mladých lidí; je toho 
názoru, že je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční, sociální 
nebo geografické poměry –, přičemž 
každý člověk musí mít možnost si stupeň 
mobility sám určit; vítá proto iniciativu 
Komise zřídit internetové stránky 
věnované iniciativě Mládež v pohybu 
s informacemi o příležitostech, které EU 
nabízí v oblasti vzdělávání a mobility; 
zdůrazňuje, že je třeba v souvislosti 
s těmito internetovými stránkami aktivně 
komunikovat s mladými lidmi, 
„multiplikátory“ a dalšími zúčastněnými 
stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Georges Bach

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
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dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry –, 
přičemž každý člověk musí mít možnost si 
stupeň mobility sám určit;

dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry;

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry –, 
přičemž každý člověk musí mít možnost si 
stupeň mobility sám určit;

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a přípravy a za 
účelem získání zaměstnání je třeba 
podporovat dobrovolnou mobilitu všech 
mladých lidí – bez ohledu na jejich 
finanční, sociální a národnostní poměry či 
postižení nebo zdravotní problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Roger Helmer

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry –, 
přičemž každý člověk musí mít možnost si 
stupeň mobility sám určit;

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí 
na základě požadavků v oblasti odborné 
přípravy a zaměstnání jednotlivých 
členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry –, 
přičemž každý člověk musí mít možnost si 
stupeň mobility sám určit;

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry –, 
přičemž každý člověk musí mít možnost si 
stupeň mobility sám určit a všechny 
kategorie mladých musí mít ve 
vzdělávacím procesu možnost těžit z této 
mobility nezávisle na své vzdělávací dráze;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry –, 
přičemž každý člověk musí mít možnost si 
stupeň mobility sám určit;

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry –, 
přičemž každý člověk musí mít možnost si 
stupeň mobility sám určit a během celého 
procesu mu bude k dispozici odborné 
vedení a konzultace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry –, 
přičemž každý člověk musí mít možnost si 
stupeň mobility sám určit;

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry –, 
přičemž každý člověk musí mít možnost si 
stupeň mobility sám určit a během celého 
procesu mu bude k dispozici odborné 
vedení a konzultace;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry –, 
přičemž každý člověk musí mít možnost si 
stupeň mobility sám určit;

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry –, 
přičemž každý člověk musí mít možnost si 
stupeň mobility sám určit; mobilita nesmí 
mít za následek znevýhodnění z hlediska 
příjmu či sociálního zabezpečení; 
zdůrazňuje význam vzájemného uznávání 
dokončeného školního vzdělání a odborné 
či vysokoškolské kvalifikace, jakož i 
kvalifikací dosažených dalším 
vzděláváním podstoupeným v rámci EU 
pro zvýšení mobility; k takovémuto uznání 
musí dojít během prvních 12 měsíců po 
získání dané kvalifikace;

Or. de
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Pozměňovací návrh 53
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry –, 
přičemž každý člověk musí mít možnost si 
stupeň mobility sám určit;

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání napomáhá dobrovolná 
mobilita dalšímu profesnímu i osobnímu 
rozvoji a je ji třeba podporovat u všech 
mladých lidí – bez ohledu na jejich 
finanční poměry –, přičemž každý člověk 
musí mít možnost si stupeň mobility sám 
určit;

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry –, 
přičemž každý člověk musí mít možnost si 
stupeň mobility sám určit;

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání 
i studia a za účelem získání zaměstnání je 
třeba podporovat dobrovolnou mobilitu 
všech mladých lidí – bez ohledu na jejich 
finanční poměry –, přičemž každý člověk 
musí mít možnost si stupeň mobility sám 
určit;

Or. de
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Pozměňovací návrh 55
Milan Zver

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry –, 
přičemž každý člověk musí mít možnost si 
stupeň mobility sám určit;

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat mobilitu 
všech mladých lidí – bez ohledu na jejich 
finanční poměry –, přičemž každý člověk 
musí mít možnost si stupeň mobility sám 
určit;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že v rámci školního a 
odborného vzdělávání a za účelem získání 
zaměstnání je třeba podporovat 
dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí –
bez ohledu na jejich finanční poměry –, 
přičemž každý člověk musí mít možnost si 
stupeň mobility sám určit; 

(netýká se českého znění)

Or. pt

Pozměňovací návrh 57
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 4 – podbod 1 (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

uznává a zdůrazňuje úlohu místních a 
regionálních orgánů v oblasti vzdělávání 
a mobility; domnívá se, že je zapotřebí, 
aby evropské orgány a členské státy úlohu 
těchto orgánů při vytváření a provádění 
programů všeobecného a odborného 
vzdělávání plně uznaly;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
 Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zastává názor, že je třeba rozšířit 
povědomí o možnosti zahájit dálkové 
studium na vysokých školách, protože 
v rámci této formy vzdělávání lze lépe 
skloubit vzdělávání a výdělečnou činnost;

Or. bg

Pozměňovací návrh 59
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje potřebu povzbuzovat mladé 
lidi, aby dokončili svá studia a aby 
absolvovali i doplňující studium, které jim 
umožní získat potřebnou kvalifikaci pro 
zlepšení jejich šancí na vstup na pracovní 
trh;
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Or. it

Pozměňovací návrh 60
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá záměr Komise rozšířit do roku 
2020 mobilitu ve vzdělávání na všechny 
mladé lidi v Evropě; vyjadřuje však 
politování nad tím, že „Mládež v pohybu“ 
je příliš zaměřena na mobilitu studentů; 
vyzývá Komisi, aby stanovila konkrétní 
cílové hodnoty pro každý z programů 
mobility; a specificky aby stanovila jasné 
a ambiciózní cíle pro mobilitu v oblasti 
odborného vzdělávání; zdůrazňuje, že 
mobilita byla uznána za přidanou 
hodnotu pro ty, kdo se účastní odborného 
vzdělávání, neboť zvyšuje jejich 
zaměstnatelnost; proto požaduje, aby byl 
navýšen podíl v rozpočtu vyčleněný na 
program Leonardo;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá záměr Komise rozšířit do roku 
2020 mobilitu ve vzdělávání na všechny 
mladé lidi v Evropě; vyjadřuje však 
politování nad tím, že „Mládež v pohybu“ 
je příliš zaměřena na mobilitu studentů; 
vyzývá Komisi, aby stanovila konkrétní 
cílové hodnoty pro každý program 
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mobility; včetně mobility v oblasti 
odborného vzdělávání; zdůrazňuje, že 
mobilita byla uznána za přidanou 
hodnotu pro ty, kdo se účastní odborného 
vzdělávání, neboť zvyšuje jejich 
zaměstnatelnost; proto požaduje, aby byl 
navýšen podíl v rozpočtu vyčleněný na 
program Leonardo;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. je přesvědčen, že mobilita mladých 
lidí, která přispívá k prosperitě a 
spravedlivému rozvoji naší moderní 
společnosti, by se měla stát spíše 
pravidlem než výjimkou; zdůrazňuje, že by 
měla být zvýšena přitažlivost mobility a 
měla by na ni být uplatňována široká a 
dostatečná finanční podpora se zvláštním 
důrazem na nejvíce znevýhodněné osoby;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. je přesvědčen, že mobilita mladých 
lidí, která přispívá k prosperitě a 
spravedlivému rozvoji naší moderní 
společnosti, by se měla stát spíše 
pravidlem než výjimkou; zdůrazňuje, že by 
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měla být zvýšena přitažlivost mobility a 
měla by na ni být uplatňována široká a 
dostatečná finanční podpora, kterou je 
třeba zaměřovat na nejvíce znevýhodněné 
osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že pro naplnění cíle, že 
každý dostane příležitost absolvovat část 
svého vzdělávání nebo odborné přípravy 
v zahraničí, je nezbytné ambiciózní 
financování; je toho názoru, že vzdělávání 
a odborná příprava by měly být prioritami 
Evropské unie a že by se tento cíl měl 
odrazit v dalších finančních výhledech;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že pro naplnění cíle, že 
každý dostane příležitost absolvovat část 
svého vzdělávání nebo odborné přípravy 
v zahraničí, je nezbytné ambiciózní 
financování; je toho názoru, že vzdělávání 
a odborná příprava by měly být prioritami 
Evropské unie a že by se tento cíl měl 
odrazit v dalších finančních výhledech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 66
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. uznává úlohu místních a regionálních 
orgánů v oblasti odborného vzdělávání a 
mobility; je toho názoru, že jejich 
kompetence a zkušenosti by měly být 
vnímány jako doplňková platforma 
činnosti EU; zdůrazňuje, že pro naplnění 
tohoto cíle by EU měla rozvíjet přístup 
partnerství, zejména s místními a 
regionálními orgány;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. uznává úlohu místních a regionálních 
orgánů v oblasti odborného vzdělávání a 
mobility; je toho názoru, že jejich 
kompetence a zkušenosti by měly být 
vnímány jako doplňková platforma 
činnosti EU; zdůrazňuje, že pro naplnění 
tohoto cíle by EU měla rozvíjet přístup 
partnerství, zejména s místními a 
regionálními orgány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
mobilitu ve vzdělávání a v zaměstnání tím, 
že: a) zvýší informovanost a zajistí 
informace snadno přístupné všem 
zainteresovaným mladým lidem; b) budou 
zdůrazňovat přidanou hodnotu mobility, a 
to v rané fázi vzdělávání; c) zajistí 
uznávání studijních výsledků získaných 
během pobytů v rámci mobility; d) sníží 
administrativní zátěž a budou podněcovat 
spolupráci mezi příslušnými orgány 
různých členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá členské státy, aby usnadnily 
mobilitu ve vzdělávání a v zaměstnání tím, 
že: a) budou posilovat vzdělávací 
programy a programy pro mládež EU, 
jako jsou Erasmus, Leonardo, Mládež 
v pohybu; b) zlepší provádění stávajících 
evropských nástrojů, jako je evropský 
systém pro převod a kumulaci kreditů 
(ECTS) a Europass; c) rozvinou nové 
nástroje, které již byly v Parlamentu 
posouzeny, jako je internetová stránka 
Mládež v pohybu, průkaz Mládež 
v pohybu, evropský pas dovedností a 
pilotní projekt „Vaše první práce 
v zahraničí“;



AM\856627CS.doc 37/94 PE458.607v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. uvádí, že by měl být kladen důraz na 
plné uznání neformálního vzdělávání, 
které představuje významný nástroj 
podpory týmové práce či tvořivosti,
a zlepšuje tak možnosti zapojení mladých 
lidí do profesní činnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 71
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá projekt EURES, protože může 
poskytnout mladým lidem šanci najít 
pracovní místo, nesmí však vést 
k dramatickému odlivu kvalifikovaných 
osob v rámci EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. Evropský parlament je pravidelně 
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informován o „ukazatelích mobility“, jak 
daleko pokročily členské státy ve svém 
úsilí odstraňovat v této oblasti překážky, a 
za účelem uznávání vykonaných atestací a 
dosaženého vzdělání požaduje důsledné 
uplatňování systémů, jako jsou ECVET, 
EQR a ECTS;

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Milan Zver

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby v úzké 
spolupráci se společnostmi poskytovaly 
mladým lidem informace o poptávaných 
profesích a omezily překážky volnému 
pohybu pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně 
následovat, a vítá iniciativu „Evropská 
záruka pro mladé lidi“; domnívá se, že do 
vytváření udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

5. zdůrazňuje, že jedním z předpokladů 
vyřešení problému nezaměstnanosti 
mladých lidí je nezbytné přizpůsobení 
vzdělávacích systémů a odborného 
vzdělávání skutečným požadavkům trhu 
práce; k tomu je zapotřebí, aby byla bez 
odkladu zlepšena návaznost mezi školou, 
odborným vzděláváním, vysokou školou 
a oblastí výdělečné činnosti; vítá iniciativu 
„Evropská záruka pro mladé lidi“; domnívá 
se, že do vytváření udržitelné strategie 
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snížení nezaměstnanosti mladých lidí musí 
být zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

Or. es

Pozměňovací návrh 75
Milan Zver

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe
připraven a musí bezprostředně 
následovat, a vítá iniciativu „Evropská 
záruka pro mladé lidi“; domnívá se, že do 
vytváření udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

5. zdůrazňuje, že je třeba přechodu ze 
školy, odborného vzdělávání a vysoké 
školy do oblasti výdělečné činnosti 
poskytovat lepší pomoc tak, aby byl co 
nejkratší, a vítá iniciativu „Evropská 
záruka pro mladé lidi“; domnívá se, že do 
vytváření udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány všechny získané kvalifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
a vítá iniciativu „Evropská záruka pro 
mladé lidi“; domnívá se, že do vytváření 
udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
proto přikládá zásadní význam účinnému 
provádění iniciativy „Evropská záruka pro 
mladé lidi“ a tomu, aby se stala nástrojem 
aktivního začleňování na trh práce; 
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zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

zdůrazňuje, že členské státy dosud 
nepřijaly žádný přesvědčivý závazek 
k provádění Evropské záruky pro mladé 
lidi, a vyzývá je, aby tak urychleně učinily; 
domnívá se, že do vytváření udržitelné 
strategie snížení nezaměstnanosti mladých 
lidí musí být zapojeni sociální partneři, 
místní a regionální orgány a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
a vítá iniciativu „Evropská záruka pro 
mladé lidi“; domnívá se, že do vytváření 
udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
proto zdůrazňuje zásadní význam 
účinného provádění iniciativy „Evropská 
záruka pro mladé lidi“, kterou vítá, a velký 
význam přikládá tomu, aby se stala 
nástrojem aktivního začleňování na trh 
práce; zdůrazňuje, že členské státy dosud 
nepřijaly žádný přesvědčivý závazek 
k provádění Evropské záruky pro mladé 
lidi, a vyzývá je, aby tak urychleně učinily; 
domnívá se, že do vytváření udržitelné 
strategie snížení nezaměstnanosti mladých 
lidí musí být zapojeni sociální partneři, 
místní a regionální orgány a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
a vítá iniciativu „Evropská záruka pro 
mladé lidi“; domnívá se, že do vytváření 
udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a odborné přípravy
a vysoké školy do oblasti výdělečné 
činnosti musí být lépe připraven a musí 
bezprostředně následovat, a vítá iniciativu 
„Evropská záruka pro mladé lidi“; domnívá 
se, že do vytváření udržitelné strategie 
snížení nezaměstnanosti mladých lidí musí 
být zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být vzájemně 
formálně uznávány absolvovaná studia a 
získané kvalifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
a vítá iniciativu „Evropská záruka pro 
mladé lidi“; domnívá se, že do vytváření 
udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
mimo jiné prostřednictvím zlepšené 
spolupráce všech zapojených subjektů, a 
vítá iniciativu „Evropská záruka pro mladé 
lidi“; domnívá se, že do vytváření 
udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

Or. de
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Pozměňovací návrh 80
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
a vítá iniciativu „Evropská záruka pro 
mladé lidi“; domnívá se, že do vytváření 
udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně
uznávány získané kvalifikace;

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
a to prostřednictvím služeb pro vzdělávání 
a profesní poradenství, a vítá iniciativu 
„Evropská záruka pro mladé lidi“; domnívá 
se, že do vytváření udržitelné strategie 
snížení nezaměstnanosti mladých lidí musí 
být zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být uznávány 
získané kvalifikace na základě evropského 
rámce kvalifikací (ERK), ve formálním, 
neformálním a informálním vzdělávání;

Or. it

Pozměňovací návrh 81
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
a vítá iniciativu „Evropská záruka pro 
mladé lidi“; domnívá se, že do vytváření 
udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
a vítá iniciativu „Evropská záruka pro 
mladé lidi“; domnívá se, že do vytváření 
udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být zajištěno 
uznání formální, neformální i 
informálním školením získaných 
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kvalifikací;

Or. de

Pozměňovací návrh 82
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
a vítá iniciativu „Evropská záruka pro 
mladé lidi“; domnívá se, že do vytváření 
udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
a vítá iniciativu „Evropská záruka pro 
mladé lidi“; domnívá se, že do vytváření 
udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace; zastává 
názor, že by vhodný postupem v této 
oblasti bylo vytvořit vazbu mezi 
hospodářstvím a středními školami, např. 
tím, že by uznávaní odborníci z různých 
oborů vedli výuku a semináře, na nichž by 
žákyním a žákům představili svou práci; 
soudí, že je v této souvislosti zapotřebí 
silněji podpořit otevírání profesních 
poraden či ve větší míře přimět stávající 
zařízení věnovat se takovýmto činnostem;

Or. bg

Pozměňovací návrh 83
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 5 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně 
následovat, a vítá iniciativu „Evropská 
záruka pro mladé lidi“; domnívá se, že do 
vytváření udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, ale 
také školní orientace, odborného 
vzdělávání a vysoké školy do oblasti 
výdělečné činnosti musí být lépe 
připraveny, a vítá iniciativu „Evropská 
záruka pro mladé lidi“; domnívá se, že do 
vytváření udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Georges Bach

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
a vítá iniciativu „Evropská záruka pro 
mladé lidi“; domnívá se, že do vytváření 
udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
a vítá iniciativu „Evropská záruka pro 
mladé lidi“; domnívá se, že je třeba posílit 
vazby mezi školou a různými profesními 
okruhy a subjekty; domnívá se, že do 
vytváření udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž by měly být 
formálně uznávány získané kvalifikace;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 85
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
a vítá iniciativu „Evropská záruka pro 
mladé lidi“; domnívá se, že do vytváření 
udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

5. domnívá se, že je nutné předjímat 
dovednosti, jichž bude v budoucnu 
zapotřebí, za účelem sladění nabídky 
vzdělávání s realitou trhu práce; 
zdůrazňuje, že lepší soulad mezi nabídkou 
a poptávkou je jedním z klíčů politik 
zaměstnanosti zaměřených na mladé lidi;
soudí tedy, že iniciativa „mládež 
v pohybu“ musí být úzce provázána 
s iniciativou „novými dovednostmi 
k novým povoláním“; zdůrazňuje, že 
přechod ze školy, odborného vzdělávání a 
vysoké školy do oblasti výdělečné činnosti 
musí být lépe připraven a musí 
bezprostředně následovat, a vítá iniciativu 
„Evropská záruka pro mladé lidi“; domnívá 
se, že do vytváření udržitelné strategie 
snížení nezaměstnanosti mladých lidí musí 
být zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Vincenzo Iovine

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
a vítá iniciativu „Evropská záruka pro 
mladé lidi“; domnívá se, že do vytváření 
udržitelné strategie snížení 

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
a vítá iniciativu „Evropská záruka pro 
mladé lidi“; domnívá se, že do vytváření 
udržitelné strategie snížení 
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nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být usnadněno
formální uznávání kvalifikací získaných 
ve všech 27 členských státech;

Or. it

Pozměňovací návrh 87
Roger Helmer

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
a vítá iniciativu „Evropská záruka pro 
mladé lidi“; domnívá se, že do vytváření 
udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři a organizace 
mladých lidí, přičemž musí být formálně 
uznávány získané kvalifikace;

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, 
odborného vzdělávání a vysoké školy do 
oblasti výdělečné činnosti musí být lépe 
připraven a musí bezprostředně následovat, 
a vítá iniciativu „Evropská záruka pro 
mladé lidi“; domnívá se, že do vytváření 
udržitelné strategie snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
zapojeni sociální partneři, zástupci 
podniků a organizace mladých lidí, 
přičemž musí být formálně uznávány 
získané kvalifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 5 – podbod 1 (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje nutnost vytvořit partnerství 
mezi univerzitami, vzdělávacími 
organizacemi a organizacemi mládeže 
s cílem pomáhat mladým v okamžiku 
jejich vstupu do pracovního procesu;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že rámce kvalifikací na 
evropské a vnitrostátní úrovni by měly 
podporovat snadnější přechod od 
vzdělávání k trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. rozhodně podporuje návrh na 
doporučení Rady ohledně Evropské 
záruky pro mladé lidi a naléhavě Radu 
vyzývá, aby je přijala co nejdříve;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. rozhodně podporuje návrh na 
doporučení Rady ohledně Evropské 
záruky pro mladé lidi a naléhavě Radu 
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vyzývá, aby je přijala co nejdříve;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. doporučuje, aby Komise vybídla 
členské státy, aby zlepšily své učební plány 
ve smyslu potřebného sladění teoretické 
přípravy se stážemi ve státních 
i soukromých podnicích, přičemž by měly 
zavést rámec záruk a minimální kvality, 
který by zajistil výuku i podmínky, v nichž 
by tato učební období probíhala, neboť 
nesmí v žádném případě docházet ke 
skrytému zaměstnávání učňů;

Or. es

Pozměňovací návrh 93
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že je třeba výrazně snížit 
předčasné ukončování školní docházky, 
o němž je známo, že hrozí budoucím 
vyloučením ze vzdělávání i společnosti; 
poukazuje na to, že na řešení tohoto jevu 
musí být uplatněno více způsobů a že tyto 
způsoby musí být spojeny se sociálními 
opatřeními na posílení vzdělávání a 
odborné přípravy v znevýhodněných 
oblastech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 94
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že je třeba výrazně snížit 
předčasné ukončování školní docházky, 
o němž je známo, že hrozí budoucím 
vyloučením ze vzdělávání i společnosti; 
poukazuje na to, že na řešení tohoto jevu 
musí být uplatněno více způsobů a že tyto 
způsoby musí být spojeny se sociálními 
opatřeními na posílení vzdělávání a 
odborné přípravy ve znevýhodněných 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zastává názor, že v několika studiích 
bylo prokázáno, že vysoce kvalitní 
vzdělávání a programy péče v raném 
dětství mají pozitivní vliv na studijní 
výsledky jeho účastníků a následně na 
jejich přechod mezi školou a 
zaměstnáním, především jedná-li se o děti 
z nízkopříjmového či jinak 
znevýhodněného prostředí; domnívá se, že 
by měl být kladen větší důraz na 
podchycování dětí v útlém věku s cílem 
pomoci těm ze znevýhodněných skupin a 
zajištit jejich větší účast na vysoce 
kvalitních službách;
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Or. en

Pozměňovací návrh 96
Elizabeth Lynne

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv 
rodinného a sociálního prostředí a vliv 
školy na profesní orientaci mladých lidí a 
při hledání zaměstnání;

6. domnívá se, že je třeba, aby členské 
státy poskytovaly informace, výběr 
vzdělání a odbornou přípravu 
v maximální možné míře tak, aby pomohly 
mladým lidem naplnit jejich potenciál, 
rozhodně však věří, že toho se nejlépe 
dosáhne prostřednictvím lidí pracujících 
na vnitrostátních místních úrovních 
každého členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv 
rodinného a sociálního prostředí a vliv 
školy na profesní orientaci mladých lidí a
při hledání zaměstnání;

6. domnívá se, že je třeba podpořit vliv 
školy a rodiny na výběr povolání mladých 
lidí; zdůrazňuje, že je nutné zmírnit vliv 
sociálního prostředí mladých lidí při 
rozhodování o jejich budoucí profesní 
dráze;

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv 
rodinného a sociálního prostředí a vliv
školy na profesní orientaci mladých lidí a 
při hledání zaměstnání;

6. domnívá se, že je třeba podpořit rodiny
a sociální prostředí a školy, aby vedly 
mladé lidi při profesní orientaci a na cestě 
při hledání zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Konstantinos Pupakis

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv 
rodinného a sociálního prostředí a vliv 
školy na profesní orientaci mladých lidí a 
při hledání zaměstnání;

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv 
rodinného a sociálního prostředí a vliv 
školy na profesní orientaci mladých lidí a 
při hledání zaměstnání; vyzývá členské 
státy, aby v rámci středoškolského 
vzdělávání zavedly pořádání 
poradenských schůzek o profesní 
orientaci, jejichž program by se měnil 
v souladu s potřebami trhu práce a 
s ohledem na regionální požadavky a 
individuální dispozice (sklony) každého 
studenta; vytvoření těchto programů bude 
výsledkem spolupráce s příslušnými 
vnitrostátními orgány v oblasti vzdělávání 
a zaměstnanosti, jakož i se sociálními 
partnery;

Or. el
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Pozměňovací návrh 100
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv 
rodinného a sociálního prostředí a vliv 
školy na profesní orientaci mladých lidí a 
při hledání zaměstnání;

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv 
rodinného a sociálního prostředí a vliv 
školy na profesní orientaci mladých lidí a 
při hledání zaměstnání; zdůrazňuje, že 
škole, jejíž výuka je zaměřena odborně, a 
zprostředkování informací o povolání 
s identifikací a podporou nadání a 
schopností a nácvikům toho, jak se 
ucházet o zaměstnání, připadá v rámci 
kvalifikace pro pracovní trh zvláštní 
úloha, v mnoha případech je za tímto 
účelem zapotřebí také cílené podpory 
prostřednictvím pomoci při volbě povolání 
a zahájení jeho výkonu;

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv 
rodinného a sociálního prostředí a vliv 
školy na profesní orientaci mladých lidí a 
při hledání zaměstnání;

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv 
rodinného a sociálního prostředí a vliv 
školy na profesní orientaci mladých lidí a 
při hledání zaměstnání; zdůrazňuje, že jen 
takto může být přístup k různým dráhám
v oblasti vzdělání utvářen nezávisle na 
sociálním původu, a umožnit tak mladým 
lidem zvolit si povolání, které odpovídá 
jejich zájmům a přáním;

Or. de
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Pozměňovací návrh 102
Georges Bach

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv 
rodinného a sociálního prostředí a vliv 
školy na profesní orientaci mladých lidí a 
při hledání zaměstnání;

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv 
rodinného a sociálního prostředí a vliv 
školy na profesní orientaci mladých lidí a 
při hledání zaměstnání; zastává názor, že je 
zapotřebí chápat mladého člověka v jeho 
úplnosti, s jeho kvalifikací a vzděláním, 
ale také jeho ambicemi, rodinným a 
sociálním prostředím a v kontextu jeho 
života;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv 
rodinného a sociálního prostředí a vliv 
školy na profesní orientaci mladých lidí a 
při hledání zaměstnání;

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv 
rodinného a sociálního prostředí a vliv 
školy na profesní orientaci mladých lidí a 
při hledání zaměstnání a že tato dvě 
prostředí by měla fungovat jako partneři, 
a nikoliv odděleně;

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Návrh stanoviska
Bod 6 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv 
rodinného a sociálního prostředí a vliv 
školy na profesní orientaci mladých lidí a 
při hledání zaměstnání;

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv 
organizací mládeže a rodinného a 
sociálního prostředí a vliv školy na 
profesní orientaci mladých lidí a při 
hledání zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv 
rodinného a sociálního prostředí a vliv 
školy na profesní orientaci mladých lidí a 
při hledání zaměstnání;

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv 
organizací mládeže a rodinného a 
sociálního prostředí a vliv školy na 
profesní orientaci mladých lidí a při 
hledání zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. je toho názoru, že musí být dále 
rozvíjeny kvalitní služby profesního 
poradenství a služby v oblasti zaměření 
odborného vzdělání; zdůrazňuje význam 
zapojení sociálních partnerů při jejich 
koncipování, organizaci, poskytování a 
financování, aby byla zajištěna 
relevantnost s trhem práce a jeho 
účinnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 107
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zastává názor, že sociální partneři a 
organizace mládeže mohou rodiče a školy 
už dlouho před přechodem do odborného 
vzdělávání prostřednictvím příslušných 
opatření kvalifikovat na kompetentní 
pomocníky pro volbu povolání; u mladých 
lidí, kteří vyžadují specifickou podporu, je 
třeba podpůrná opatření z hlediska jazyka 
a odbornosti přizpůsobit jejich rodičům a 
sociálnímu prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje význam neformálního 
vzdělávání v rámci sítí s rovnocenným 
postavením účastníků, zvláště v rámci 
organizované práce svazu mládeže, při 
získávání sociálních dovedností k profesní 
orientaci a při nástupu do zaměstnání 
prostřednictvím společných 
volnočasových aktivit, mezinárodního 
setkávání a účastí na neplacené obecně 
prospěšné službě;

Or. de
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Pozměňovací návrh 109
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi, aby připravila program 
zaměřený na modernizaci současných 
systémů profesní orientace a na vzájemné 
propojení a spolupráci těchto systémů na 
evropské úrovni; je zapotřebí, aby 
v každém z členských států vznikly 
specializované agentury, které by byly ve 
stálém spojení s agenturami v ostatních 
státech, aby mohly poskytovat 
důvěryhodné a aktualizované informace 
týkající se příležitostí nabízených na 
jednotlivých evropských trzích práce 
a také schopností, které musí mít či získat 
mladí lidé, chtějí-li těchto příležitostí 
využít;

Or. es

Pozměňovací návrh 110
Konstantinos Pupakis

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že v souvislosti se sociální 
odpovědností podniků by bylo vhodné 
přijmout opatření na podporu mladých 
lidí při volbě udržitelného povolání a 
zohlednit při tom potřeby jak domácího, 
tak evropského trhu práce. Tato opatření 
by mohly doprovázet rovněž příslušné 
programy učňovského vzdělání;

Or. el
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Pozměňovací návrh 111
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba odstranit
profesní preference odlišené podle pohlaví, 
že musí být přijata opatření, která 
poskytnou úplný přehled profesních 
možností, a že zejména u dívek je třeba již 
od útlého věku vzbuzovat a podporovat 
zájem o matematicko-technické profese;

7. domnívá se, že profesní preference jsou 
stále výrazně dány pohlavím, což připívá 
k nerovnostem mezi muži a ženami; 
zdůrazňuje, že to má dopad na 
nezaměstnanost a chudobu žen; 
zdůrazňuje, že musí být přijata opatření, 
která poskytnou úplný přehled profesních 
možností, a že zejména u dívek je třeba již 
od útlého věku vzbuzovat a podporovat 
zájem o matematicko-technické profese;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba odstranit
profesní preference odlišené podle pohlaví, 
že musí být přijata opatření, která 
poskytnou úplný přehled profesních 
možností, a že zejména u dívek je třeba již 
od útlého věku vzbuzovat a podporovat 
zájem o matematicko-technické profese;

7. domnívá se, že profesní preference jsou 
stále výrazně dány pohlavím, což připívá 
k nerovnostem mezi muži a ženami; 
zdůrazňuje, že to má dopad na 
nezaměstnanost a chudobu žen; 
zdůrazňuje , že musí být přijata opatření, 
která poskytnou úplný přehled profesních 
možností, a že zejména u dívek je třeba již 
od útlého věku vzbuzovat a podporovat 
zájem o matematicko-technické profese;

Or. en
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Pozměňovací návrh 113
Vincenzo Iovine

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba odstranit 
profesní preference odlišené podle 
pohlaví, že musí být přijata opatření, která 
poskytnou úplný přehled profesních 
možností, a že zejména u dívek je třeba již 
od útlého věku vzbuzovat a podporovat 
zájem o matematicko-technické profese;

7. domnívá se, že je třeba odstranit 
diskriminaci pohlaví, která často ženám 
znemožňuje směřovat ke zvoleným 
profesním preferencím nebo je od těchto 
preferencí zrazuje, že musí být přijata 
opatření, která poskytnou úplný přehled 
profesních možností, a že zejména u dívek 
je třeba již od útlého věku podporovat 
zájem o vědecko-technické profese;

Or. it

Pozměňovací návrh 114
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba odstranit profesní 
preference odlišené podle pohlaví, že musí 
být přijata opatření, která poskytnou úplný 
přehled profesních možností, a že zejména 
u dívek je třeba již od útlého věku 
vzbuzovat a podporovat zájem 
o matematicko-technické profese;

7. domnívá se, že je třeba odstranit profesní 
preference odlišené podle pohlaví, že musí 
být přijata opatření, která poskytnou úplný 
přehled programů vzdělávání a odborné 
přípravy, později profesních možností, a že 
zejména u dívek je třeba již od útlého věku 
vzbuzovat a podporovat zájem o profese
vyžadující vědecké, technické, inženýrské 
a matematické dovednosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Milan Zver

Návrh stanoviska
Bod 7 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba odstranit profesní 
preference odlišené podle pohlaví, že musí 
být přijata opatření, která poskytnou úplný 
přehled profesních možností, a že zejména
u dívek je třeba již od útlého věku 
vzbuzovat a podporovat zájem 
o matematicko-technické profese;

7. domnívá se, že je třeba odstranit profesní 
preference odlišené podle pohlaví, že musí 
být přijata opatření, která poskytnou úplný 
přehled profesních možností, a že je třeba 
u mladých lidí obou pohlaví již od útlého 
věku zvyšovat zájem o matematicko-
technické profese;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba odstranit profesní 
preference odlišené podle pohlaví, že musí 
být přijata opatření, která poskytnou úplný 
přehled profesních možností, a že zejména 
u dívek je třeba již od útlého věku 
vzbuzovat a podporovat zájem o 
matematicko-technické profese;

7. domnívá se, že je třeba odstranit profesní 
preference odlišené podle pohlaví, že musí 
být přijata opatření, která poskytnou úplný 
přehled profesních možností, a že zejména 
u dívek je třeba již od útlého věku 
vzbuzovat a podporovat zájem o profese 
MINT (matematika, informatika, přírodní 
vědy a technika) a u chlapců o profese 
vychovatelské, pečovatelské a sociální;

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba odstranit profesní 
preference odlišené podle pohlaví, že musí 
být přijata opatření, která poskytnou úplný 
přehled profesních možností, a že zejména 

7. domnívá se, že je třeba odstranit profesní 
preference odlišené podle pohlaví, že musí 
být přijata opatření, která poskytnou úplný 
přehled profesních možností, především 
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u dívek je třeba již od útlého věku 
vzbuzovat a podporovat zájem o 
matematicko-technické profese;

místních, přičemž se za tímto účelem 
ustanoví místní agentury k podpoře 
mladých lidí v jejich postupu a v jejich 
profesní orientaci a že zejména u dívek je 
třeba již od útlého věku vzbuzovat a 
podporovat zájem o matematicko-
technické profese;

Or. fr

Pozměňovací návrh 118
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba odstranit profesní 
preference odlišené podle pohlaví, že musí 
být přijata opatření, která poskytnou úplný 
přehled profesních možností, a že zejména
u dívek je třeba již od útlého věku 
vzbuzovat a podporovat zájem o 
matematickotechnické profese;

7. domnívá se, že je třeba odstranit profesní 
preference odlišené podle pohlaví, že musí 
být přijata opatření, která poskytnou úplný 
přehled profesních možností, včetně 
poradců pro rovné příležitosti, a že 
zejména u dívek je třeba již od útlého věku 
vzbuzovat a podporovat zájem o 
matematickotechnické profese;

Or. pt

Pozměňovací návrh 119
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba odstranit profesní 
preference odlišené podle pohlaví, že musí 
být přijata opatření, která poskytnou úplný 
přehled profesních možností, a že zejména 
u dívek je třeba již od útlého věku 
vzbuzovat a podporovat zájem 
o matematicko-technické profese;

7. domnívá se, že je třeba odstranit profesní 
preference odlišené podle pohlaví, že musí 
být přijata opatření, která poskytnou úplný 
přehled profesních možností, a že zejména 
u dívek je třeba již od útlého věku 
vzbuzovat a podporovat zájem 
o matematicko-technické profese, zejména 



AM\856627CS.doc 61/94 PE458.607v01-00

CS

v některých strategických odvětvích 
rozvoje, jako je životní prostředí a úspora 
energií;

Or. it

Pozměňovací návrh 120
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že je třeba odstranit profesní 
preference odlišené podle pohlaví, že musí 
být přijata opatření, která poskytnou úplný 
přehled profesních možností, a že zejména 
u dívek je třeba již od útlého věku 
vzbuzovat a podporovat zájem o 
matematicko-technické profese;

7. domnívá se, že je třeba odstranit profesní 
preference odlišené podle pohlaví, že musí 
být přijata opatření, která poskytnou úplný 
přehled profesních možností, a že zejména 
u dívek je třeba již od útlého věku 
vzbuzovat a podporovat zájem o 
matematicko-technické profese; vzhledem 
k potřebě odborníků v budoucnu se 
potenciál dívek a žen musí cíleně rozvíjet; 
zvláště je zapotřebí, aby byly pochyby, 
které dívky a ženy samy pociťují ohledně 
vědeckých a technických profesí, cíleně 
rozptýleny podpůrnými programy;

Or. de

Pozměňovací návrh 121
Georges Bach

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že si mladí lidé musí 
vybírat ze stále většího množství nabídek 
na vzdělání, domnívá se, že je třeba je 
nepřetržitě informovat o vývoji na 
pracovním trhu, aby byly podporovány 
dovednosti, jichž je zapotřebí, tak aby 
žádný absolvent školního či odborného 
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vzdělávání neskončil bez pracovního 
místa a aby byly oblasti školství a práce 
uvedeny v soulad;

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Konstantinos Pupakis

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby ve spolupráci 
se sociálními partnery posílily střední 
odborné vzdělávání, ve kterém existují 
mezi jednotlivými členskými státy značné 
rozdíly, pokud jde o míru jejich účasti na 
fungování této oblasti a její organizaci, 
což by mohlo významně přispět ke splnění 
cílů strategie Evropa 2020 v jejím boji 
proti předčasnému ukončování školní 
docházky a proti nezaměstnanosti; 
zdůrazňuje, že je potřeba posílit výměnu 
osvědčených postupů v rámci otevřené 
metody koordinace;

Or. el

Pozměňovací návrh 123
Konstantinos Pupakis

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje význam vytvoření 
flexibilních způsobů vzdělávání, jako je 
otevřená univerzita, či posílení využívání 
internetu v rámci výuky na vyšším stupni 
vzdělávání, aby mladí lidé měli přístup ke 
kvalitnímu vzdělání na vysoké úrovni i 
v případě, že se z důvodu dojezdové 
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vzdálenosti či pracovní doby nemohou 
výuky účastnit; vzhledem k tomu, že mladí
lidé vstupují na trh práce v pozdějším 
věku, ale i vzhledem k problémům 
týkajícím se udržitelnosti fondů sociálního 
zabezpečení má zásadní význam, aby 
existovaly odpovídající podmínky pro 
kombinaci studia a práce;

Or. el

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

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená 
na trh práce, včetně veřejně 
podporovaných pracovních programů pro 
mladé lidi a vytváření nových, udržitelných 
a kvalitních pracovních míst, je nezbytným 
předpokladem pro odstranění 
nezaměstnanosti mladých lidí a že 
k tomuto účelu je třeba cíleně využívat 
fondů, které jsou k dispozici, např. ESF;

8. zdůrazňuje, že opatření podporující 
začlenění zaměřená na trh práce, například
veřejně podporované pracovní programy
pro mladé lidi a vytváření nových, 
udržitelných a kvalitních pracovních míst, 
uznávání dobrovolné práce jako profesní 
zkušenosti a podpora podnikání jsou
nezbytným prvkem pro odstranění 
nezaměstnanosti mladých lidí; zdůrazňuje, 
že pro mladé lidi jsou k dispozici různé 
finanční prostředky z nástrojů, jako je 
např. ESF, programy mobility (Erasmus, 
Socrates, Leonardo) a program YOUTH, 
avšak rozmanitost finančních prostředků 
organizacím mladých ztěžuje přístup 
k finančním prostředkům odpovídajícím 
jejich potřebám; zdůrazňuje, že je nutné, 
aby finanční prostředky pro mladé lidi 
byly snadno dostupné, případně je mohly 
spravovat dobrovolníci a malé organizace 
a bylo možné financování zastřešujících 
opatření spojujících v sobě několik 
aspektů, jako je zaměstnanost, mobilita, 
sociální integrace a kulturní činnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená 
na trh práce, včetně veřejně 
podporovaných pracovních programů pro 
mladé lidi a vytváření nových, udržitelných 
a kvalitních pracovních míst, je nezbytným 
předpokladem pro odstranění 
nezaměstnanosti mladých lidí a že 
k tomuto účelu je třeba cíleně využívat
fondů, které jsou k dispozici, např. ESF;

8. zdůrazňuje, že opatření podporující 
začlenění zaměřená na trh práce, například
veřejně podporované pracovní programy
pro mladé lidi a vytváření nových, 
udržitelných a kvalitních pracovních míst, 
jsou nezbytným prvkem pro odstranění 
nezaměstnanosti mladých lidí; zdůrazňuje, 
že pro mladé lidi jsou k dispozici různé 
finanční prostředky z nástrojů, jako je 
např. ESF, programy mobility (Erasmus, 
Socrates, Leonardo) a program YOUTH, 
avšak rozmanitost finančních prostředků 
organizacím mladých ztěžuje přístup 
k finančním prostředkům odpovídajícím 
jejich potřebám; vyzývá Komisi, aby 
zajistila lepší využití Evropského 
sociálního fondu pro zvýšení 
zaměstnanosti mladých lidí; zdůrazňuje, 
že je nutné, aby finanční prostředky pro 
mladé lidi byly snadno dostupné, případně 
je mohli spravovat dobrovolníci a malé 
organizace a bylo možné financování 
zastřešujících opatření spojujících v sobě 
několik aspektů, jako je zaměstnanost, 
mobilita, sociální integrace a kulturní 
činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Vincenzo Iovine

Návrh stanoviska
Bod 8 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená 
na trh práce, včetně veřejně 
podporovaných pracovních programů pro 
mladé lidi a vytváření nových, udržitelných 
a kvalitních pracovních míst, je nezbytným
předpokladem pro odstranění
nezaměstnanosti mladých lidí a že 
k tomuto účelu je třeba cíleně využívat 
fondů, které jsou k dispozici, např. ESF;

8. zdůrazňuje, že cíle snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí není možno 
dosáhnout bez využití strategie pro 
podporu růstu podporujícího začlenění 
koordinované na evropské úrovni, včetně 
veřejně podporovaných pracovních 
programů pro mladé lidi a vytváření 
nových, udržitelných a kvalitních 
pracovních míst, a že k tomuto účelu je 
třeba cíleně využívat fondů, které jsou 
k dispozici, např. ESF;

Or. it

Pozměňovací návrh 127
Elizabeth Lynne

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená 
na trh práce, včetně veřejně 
podporovaných pracovních programů pro 
mladé lidi a vytváření nových, 
udržitelných a kvalitních pracovních míst,
je nezbytným předpokladem pro odstranění 
nezaměstnanosti mladých lidí a že 
k tomuto účelu je třeba cíleně využívat 
fondů, které jsou k dispozici, např. ESF;

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená 
na trh práce a vytváření nových, 
udržitelných a kvalitních pracovních míst 
je nezbytným předpokladem pro odstranění 
nezaměstnanosti mladých lidí a že 
k tomuto účelu je třeba cíleně využívat 
fondů, které jsou k dispozici, např. ESF;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Roger Helmer

Návrh stanoviska
Bod 8 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená 
na trh práce, včetně veřejně 
podporovaných pracovních programů pro 
mladé lidi a vytváření nových, udržitelných 
a kvalitních pracovních míst, je nezbytným 
předpokladem pro odstranění 
nezaměstnanosti mladých lidí a že 
k tomuto účelu je třeba cíleně využívat 
fondů, které jsou k dispozici, např. ESF;

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená 
na trh práce, vycházející z podnikatelského 
ducha a prostředí nakloněného 
podnikání, včetně veřejně podporovaných 
pracovních programů pro mladé lidi a 
vytváření nových, udržitelných a kvalitních 
pracovních míst, je nezbytným 
předpokladem pro odstranění 
nezaměstnanosti mladých lidí a že 
k tomuto účelu je třeba cíleně využívat 
fondů, které jsou k dispozici, např. ESF;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená 
na trh práce, včetně veřejně 
podporovaných pracovních programů pro 
mladé lidi a vytváření nových, udržitelných 
a kvalitních pracovních míst, je nezbytným 
předpokladem pro odstranění 
nezaměstnanosti mladých lidí a že 
k tomuto účelu je třeba cíleně využívat 
fondů, které jsou k dispozici, např. ESF;

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená 
na trh práce, včetně veřejně 
podporovaných pracovních programů pro 
mladé lidi a vytváření nových, udržitelných 
a kvalitních pracovních míst, je nezbytným 
předpokladem pro odstranění 
nezaměstnanosti mladých lidí a že 
k tomuto účelu je třeba cíleně v maximální 
míře a účinně využívat fondů, které jsou 
k dispozici, např. ESF;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 8 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená 
na trh práce, včetně veřejně 
podporovaných pracovních programů pro 
mladé lidi a vytváření nových, udržitelných 
a kvalitních pracovních míst, je nezbytným 
předpokladem pro odstranění 
nezaměstnanosti mladých;

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená 
na trh práce, včetně veřejně 
podporovaných pracovních programů pro 
mladé lidi a vytváření nových, udržitelných 
a kvalitních pracovních míst s důstojnými 
mzdami, je nezbytným předpokladem pro 
odstranění nezaměstnanosti mladých;

Or. pt

Pozměňovací návrh 131
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená 
na trh práce, včetně veřejně 
podporovaných pracovních programů pro 
mladé lidi a vytváření nových, udržitelných 
a kvalitních pracovních míst, je nezbytným 
předpokladem pro odstranění 
nezaměstnanosti mladých lidí a že 
k tomuto účelu je třeba cíleně využívat 
fondů, které jsou k dispozici, např. ESF;

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená 
na trh práce, včetně veřejně 
podporovaných pracovních programů pro 
mladé lidi a vytváření nových, udržitelných 
a kvalitních pracovních míst a nových 
podniků, se zárukou podpory kultury 
podnikání ve školách, pobídek pro 
zahájení vlastní činnosti, technické
asistence pro start up, zjednodušení 
byrokracie pro urychlení souvisejících 
operací, sítě služeb na místní úrovni pro 
zjednodušení správy, propojení 
s univerzitami a výzkumnými centry pro 
podporu inovací produktů a procesů, je 
nezbytným předpokladem pro odstranění 
nezaměstnanosti mladých lidí a že 
k tomuto účelu je třeba cíleně využívat 
fondů, které jsou k dispozici, např. ESF;

Or. it
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Pozměňovací návrh 132
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená 
na trh práce, včetně veřejně 
podporovaných pracovních programů pro 
mladé lidi a vytváření nových, udržitelných 
a kvalitních pracovních míst, je nezbytným 
předpokladem pro odstranění 
nezaměstnanosti mladých lidí a že k 
tomuto účelu je třeba cíleně využívat 
fondů, které jsou k dispozici, např. ESF;

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená 
na trh práce, včetně veřejně 
podporovaných pracovních programů pro 
mladé lidi a vytváření nových, udržitelných 
a kvalitních pracovních míst, je nezbytným 
předpokladem pro odstranění 
nezaměstnanosti mladých lidí a že 
k tomuto účelu je třeba cíleně využívat 
fondů, které jsou k dispozici, např. ESF, 
zvláště při podpoře mladých lidí a 
ustavení místních agentur, které jim 
pomohou, budou je informovat a 
nasměrují je a navrhnou jim 
specializované profesní vzdělávání 
dostupné co nejblíže jejich bydlišti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená 
na trh práce, včetně veřejně 
podporovaných pracovních programů pro 
mladé lidi a vytváření nových, udržitelných 
a kvalitních pracovních míst, je nezbytným 
předpokladem pro odstranění 
nezaměstnanosti mladých lidí a že k 
tomuto účelu je třeba cíleně využívat 
fondů, které jsou k dispozici, např. ESF;

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená 
na trh práce, včetně veřejně 
podporovaných pracovních programů pro 
mladé lidi a vytváření nových, udržitelných 
a kvalitních pracovních míst, je nezbytným 
předpokladem pro odstranění 
nezaměstnanosti mladých lidí a že k 
tomuto účelu je třeba cíleně využívat 
fondů, které jsou k dispozici, např. ESF;
vyzdvihuje, že je pro žádosti v souvislosti 
s programy ESF zapotřebí vyvinout 
přístupnější a transparentnější metody;
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Or. bg

Pozměňovací návrh 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. s uspokojením vítá zvýšení významu 
EIB při zavádění programů zaměřených 
na finanční podporu studentů a rovněž 
samostatného podnikání mladých lidí. Je 
přesvědčen, že úloha EIB by se měla dále 
posilovat, tak, aby bylo možno finančně 
podpořit zvláště ta odvětví, která mají 
v členských státech vysokou přidanou 
hodnotu, zejména pak podniky, které 
vyvíjejí největší úsilí v oblasti 
zaměstnávání a kvalitního vzdělávání 
mladých lidí;

Or. es

Pozměňovací návrh 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. vyzdvihuje významnou úlohu, kterou 
hrají malé a střední podniky při 
zaměstnávání značné části obyvatel, a tím 
i mladých Evropanů; domnívá se tedy, že 
je nevyhnutelné, aby bylo malým 
a středním podnikům umožněno 
poskytovat pracovníkům průběžné 
vzdělávání, což zlepší jejich kvalifikaci 
a konkurenceschopnost. Doporučuje, aby 
byla zvážena možnost vytvoření 
společných evropských vzdělávacích 
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služeb, určených pracovníkům malých 
a středních podniků;

Or. es

Pozměňovací návrh 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. zdůrazňuje význam samostatného 
podnikání v boji proti nezaměstnanosti 
mladých lidí a ve vytváření nových 
příležitostí pro tuto skupinu osob. Vybízí 
tedy Komisi, aby zavedla ambicióznější 
programy spolupráce mezi vládami, 
univerzitami a podniky, které by umožnily 
poskytovat informace a poradenství 
mladým lidem, kteří začínají podnikat. 
Žádá, aby se ve všech členských státech 
dbalo na zlepšení kultury samostatného 
podnikání mladých osob;

Or. es

Pozměňovací návrh 137
Konstantinos Pupakis

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. poukazuje na význam zlepšování 
veřejných služeb zaměstnanosti 
a odborného vzdělávání, a to jednak 
v rámci boje proti nezaměstnanosti 
mládeže, jednak i pokud jde o 
zprostředkování vzdělávacích programů, 
které jsou organizovány v souladu 
s potřebami trhu práce a které mohou 
využívat i nezaměstnaní;
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Or. el

Pozměňovací návrh 138
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
individuálně podporovat, aby mohli uspět
na trhu práce, a že veřejně podporované 
možnosti odborného vzdělávání jsou
účinným nástrojem integrace zvláště 
znevýhodněných mladých lidí;

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
podporovat s ohledem na jejich 
individuální potřeby a se zaměřením na 
zvýšení jejich zapojení na trhu práce a 
jejich přístup ke kvalitním pracovním 
místům; domnívá se, že veřejně 
podporované možnosti odborného 
vzdělávání mohou být účinným nástrojem 
integrace zvláště znevýhodněných mladých 
lidí; zdůrazňuje však, že jejich první vstup 
na trh práce má zásadní význam a že 
cílem jakéhokoli integračního opatření by 
měl být přístup na řádný trh práce od 
raného stádia, a rovněž je nutné, aby tato 
opatření byla v souladu podpůrnými 
opatřeními zaměřenými na podporu 
jednotlivců; zdůrazňuje specifické obtíže 
mladých chudých lidí, kteří výhod pobytu 
v zahraničí nemohou využít z důvodu 
finančních a jazykových omezení, a 
v některých případech i kvůli diskriminaci 
na základě místa; je přesvědčen, že 
finanční podpora musí v prvé řadě 
reagovat na potřeby těch nejvíce 
znevýhodněných;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 9 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
individuálně podporovat, aby mohli uspět
na trhu práce, a že veřejně podporované 
možnosti odborného vzdělávání jsou
účinným nástrojem integrace zvláště 
znevýhodněných mladých lidí;

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
podporovat s ohledem na jejich 
individuální potřeby a se zaměřením na 
zvýšení jejich zapojení na trhu práce a 
jejich přístup ke kvalitním pracovním 
místům; domnívá se, že veřejně 
podporované možnosti odborného 
vzdělávání mohou být účinným nástrojem 
integrace zvláště znevýhodněných mladých 
lidí; zdůrazňuje však, že jejich první vstup 
na trh práce má zásadní význam a že 
cílem jakéhokoli integračního opatření by 
měl být přístup na řádný trh práce od 
raného stádia, a rovněž je nutné, aby tato 
opatření byla v souladu podpůrnými 
opatřeními zaměřenými na podporu 
jednotlivců; zdůrazňuje specifické obtíže 
mladých chudých lidí, kteří výhod pobytu 
v zahraničí nemohou využít z důvodu 
finančních a jazykových omezení, a 
v některých případech i kvůli diskriminaci 
na základě místa; je přesvědčen, že 
finanční podpora musí v prvé řadě 
reagovat na potřeby těch nejvíce 
znevýhodněných;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
individuálně podporovat, aby mohli uspět 
na trhu práce, a že veřejně podporované 
možnosti odborného vzdělávání jsou 
účinným nástrojem integrace zvláště 
znevýhodněných mladých lidí;

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, a zvláště přitom 
ty, kdo nejsou účastníky vzdělávání ani 
nepracují, je třeba individuálně 
podporovat, aby se jim dostalo pomoci při 
dokončení studia, mohli uspět na trhu 
práce a měli snazší přechod ze zaměstnání 
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do vzdělávacího systému, a že veřejně 
podporované možnosti odborného 
vzdělávání jsou účinným nástrojem 
integrace zvláště znevýhodněných mladých 
lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
individuálně podporovat, aby mohli uspět 
na trhu práce, a že veřejně podporované 
možnosti odborného vzdělávání jsou 
účinným nástrojem integrace zvláště 
znevýhodněných
mladých lidí;

9. zdůrazňuje, že je třeba individuálně
podporovat odborné vzdělávání všech 
mladých lidí, kteří mají horší výchozí 
možnosti, aby mohli uspět na trhu práce, a 
že bezplatné veřejně podporované 
možnosti odborného vzdělávání jsou 
účinným nástrojem integrace zvláště 
znevýhodněných
mladých lidí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 142
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
individuálně podporovat, aby mohli uspět 
na trhu práce, a že veřejně podporované 
možnosti odborného vzdělávání jsou 
účinným nástrojem integrace zvláště 
znevýhodněných mladých lidí;

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
individuálně podporovat, aby mohli uspět 
na trhu práce, a že veřejně podporované 
možnosti odborného vzdělávání jsou 
účinným nástrojem integrace zvláště 
znevýhodněných mladých lidí; vyzdvihuje 
skutečnost, že předpokladem úspěšného 
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zapojení do pracovního trhu je cílená 
podpora dětí a mladých lidí už ve škole;

Or. de

Pozměňovací návrh 143
Roger Helmer

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
individuálně podporovat, aby mohli uspět 
na trhu práce, a že veřejně podporované 
možnosti odborného vzdělávání jsou 
účinným nástrojem integrace zvláště 
znevýhodněných mladých lidí;

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
individuálně podporovat, aby mohli uspět 
na trhu práce, a že veřejně podporované 
možnosti odborného vzdělávání jsou 
účinným nástrojem integrace zvláště 
znevýhodněných mladých lidí; kromě toho 
rozlišování mezi „chudými“ a „ostatními“ 
evropskými občany nebude probíhat dle 
kritérií daných evropskými orgány, nýbrž 
bude vymezeno normami vytvořenými 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
individuálně podporovat, aby mohli uspět 
na trhu práce, a že veřejně podporované 
možnosti odborného vzdělávání jsou 
účinným nástrojem integrace zvláště 
znevýhodněných mladých lidí;

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
individuálně podporovat, aby mohli uspět 
na trhu práce, a že veřejně podporované 
možnosti odborného vzdělávání jsou 
účinným nástrojem integrace zvláště 
znevýhodněných mladých lidí, a zejména 
těch s postižením, aby se tak u nich mohlo 
snížit riziko neaktivity a sociálního
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vyloučení v budoucnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
 Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
individuálně podporovat, aby mohli uspět 
na trhu práce, a že veřejně podporované 
možnosti odborného vzdělávání jsou 
účinným nástrojem integrace zvláště 
znevýhodněných mladých lidí;

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
individuálně podporovat, aby mohli uspět 
na trhu práce, a že veřejně podporované 
možnosti odborného vzdělávání jsou 
účinným nástrojem integrace zvláště 
znevýhodněných mladých lidí; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby podporovaly 
informační kampaně o příležitostech ke 
vzdělávání a odborné přípravě pro mladé 
lidi s postižením, např. prostřednictvím 
projektů v rámci Evropského fóra 
zdravotně postižených a výměnného 
programu pro studenty Erasmus –
Erasmus pro studenty s postižením;

Or. bg

Pozměňovací návrh 146
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
individuálně podporovat, aby mohli uspět 
na trhu práce, a že veřejně podporované 
možnosti odborného vzdělávání jsou 
účinným nástrojem integrace zvláště 
znevýhodněných mladých lidí;

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
individuálně podporovat, aby mohli uspět 
na trhu práce, a že veřejně podporované 
možnosti odborného vzdělávání a
standardizovaný systém podpor při studiu
a vzdělávání jsou účinným nástrojem 
integrace zvláště znevýhodněných mladých 
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lidí;

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
individuálně podporovat, aby mohli uspět 
na trhu práce, a že veřejně podporované 
možnosti odborného vzdělávání jsou 
účinným nástrojem integrace zvláště 
znevýhodněných mladých lidí;

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají 
horší výchozí možnosti, je třeba 
individuálně podporovat, či jim dokonce 
poskytnout přístup k zaštiťujícímu vedení,
aby mohli uspět na trhu práce, a že veřejně 
podporované možnosti odborného 
vzdělávání jsou účinným nástrojem 
integrace zvláště znevýhodněných mladých 
lidí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Georges Bach

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že dlouhodobou 
nezaměstnaností je ohrožena zvláště 
skupina „NEET“, tj. mladí lidé, kteří 
neprovozují výdělečnou činnost ani se 
neúčastní odborné přípravy; domnívá se, 
že je zapotřebí podporovat informační 
kampaně na místní a regionální úrovni 
s cílem informovat zvláště ohrožené mladé 
lidi o existujících opatřeních v oblasti 
školního a odborného vzdělávání a 
vytvořit přímé spojení se službami 
zaměstnanosti;
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Or. de

Pozměňovací návrh 149
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje význam vytváření 
pracovních příležitostí pro zdravotně 
postižené mladé lidi zaváděním zvláštních 
vzdělávacích programů a větším důrazem 
na podporu zaměstnávání této 
nezanedbatelné skupiny mladých osob, 
tak, aby se mohly lépe začlenit do 
společnosti a nalézt v ní uplatnění;

Or. es

Pozměňovací návrh 150
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje důležitost role, kterou má 
mobilita, a to ať už role vzdělávací nebo 
profesní, která je nejednom zásadním 
prvkem při profesní a osobní realizaci, ale 
umožňuje zároveň posílit evropskou 
identitu a přispívá k hospodářské a 
sociální soudržnosti Evropské unie;

Or. it

Pozměňovací návrh 151
Roger Helmer

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že musí být rozvinuty nové 
způsoby odborné přípravy, a mezi nimi 
zejména ty, které jsou založené na 
spolupráci vysokých škol a podniků, což 
odpovídá zásadě rozvíjení vhodných 
dovedností odpovídajících nabídce 
zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Bastiaan Belder

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že pracovní program 
Evropské nadace pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek (Eurofound) pro 
období 2009–2012 zahrnuje specifický 
projekt „Aktivní začlenění pro mladé lidi 
s postižením nebo zdravotními problémy“, 
a poukazuje na klíčovou úlohu středisek 
odborné přípravy nabízejících vzdělání 
v sociálních a odborných dovednostech 
pro mladé lidi s postižením a pro ty, kdo 
vyrostli v ústavní péči; požaduje vhodnou 
podporu rozvoje a využití těchto středisek 
odborné přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Konstantinos Pupakis

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že je třeba, aby na 
vnitrostátní i na evropské úrovni vznikly 
iniciativy, které by v celé šíři zmapovaly 
fenomén mladých lidí, kteří jsou bez 
zaměstnání, bez vzdělání a neprošli 
žádnou odbornou přípravou. Vyzývá 
Komisi, aby ve spolupráci s členskými 
státy zjistila, z jakých důvodů se tito mladí 
lidé dostávají na okraj společnosti, a 
navrhla opatření pro jejich 
znovuzačlenění, ale zároveň i opatření, 
která umožní proti tomuto jevu bojovat 
v souvislosti s plněním cílů příštího 
desetiletí v oblasti zaměstnatelnosti, 
konkurenceschopnosti evropské pracovní 
síly a v rámci boje proti předčasnému 
ukončování školní docházky;

Or. el

Pozměňovací návrh 154
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že stáže ve všech fázích 
hledání zaměstnání jsou vhodným 
prostředkem pro jeho nalezení, nesmějí 
však nahrazovat žádná řádná pracovní 
místa a musí zajišťovat dostatečný příjem 
a sociální ochranu, přičemž musí být pro 
stáže zaveden evropský rámec kvality;

10. zdůrazňuje, že stáže ve všech fázích 
profesní orientace a při nástupu do 
zaměstnání jsou vhodným prostředkem pro 
nalezení zaměstnání, a mladým lidem by 
vzhledem k dnešní situaci měla být dána 
příležitost vstoupit na pracovní trh také 
prostřednictvím placených či neplacených 
stáží na dobu určitou a pracovních smluv 
na dobu určitou, že však stáže nesmějí 
nahrazovat žádná řádná pracovní místa; 
obecně musí být stanovena sociální práva
a pro stáže zaveden evropský rámec 
kvality;

Or. de
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Pozměňovací návrh 155
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že stáže ve všech fázích 
hledání zaměstnání jsou vhodným 
prostředkem pro jeho nalezení, nesmějí 
však nahrazovat žádná řádná pracovní 
místa a musí zajišťovat dostatečný příjem 
a sociální ochranu, přičemž musí být pro 
stáže zaveden evropský rámec kvality;

10. zdůrazňuje, že praxe ve všech fázích 
hledání zaměstnání jsou vhodným 
prostředkem pro jeho nalezení, připomíná 
však, že je nutné stanovit minimální 
pravidla pro stáže, jako je dostatečný 
příjem a sociální ochrana, a zajistit, aby 
měly vzdělávací hodnotu; připomíná že, 
praxe nesmějí nahrazovat řádná pracovní 
místa; zdůrazňuje, že je pro stáže naléhavě 
nutný právně závazný evropský rámec 
kvality a že Komise by měla předložit 
akční plán s časovým rozvrhem, kde také 
nastíní, jak by měl být tento rámec 
prováděn;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Roger Helmer

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že stáže ve všech fázích 
hledání zaměstnání jsou vhodným 
prostředkem pro jeho nalezení, nesmějí 
však nahrazovat žádná řádná pracovní 
místa a musí zajišťovat dostatečný příjem a 
sociální ochranu, přičemž musí být pro 
stáže zaveden evropský rámec kvality;

10. zdůrazňuje, že stáže ve všech fázích 
hledání zaměstnání jsou vhodným 
prostředkem pro jeho nalezení, nesmějí 
však nahrazovat žádná řádná pracovní 
místa a musí zajišťovat dostatečný příjem a 
sociální ochranu, jak v současnosti 
stanovují pracovněprávní normy 
členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 157
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že stáže ve všech fázích 
hledání zaměstnání jsou vhodným 
prostředkem pro jeho nalezení, nesmějí 
však nahrazovat žádná řádná pracovní 
místa a musí zajišťovat dostatečný příjem a 
sociální ochranu, přičemž musí být pro 
stáže zaveden evropský rámec kvality;

10. zdůrazňuje, že stáže ve všech fázích 
hledání zaměstnání jsou vhodným 
prostředkem pro jeho nalezení, nesmějí 
však nahrazovat žádná řádná pracovní 
místa a musí být časově úzce vymezeny a
zajišťovat dostatečný příjem a sociální 
ochranu, přičemž musí být pro stáže 
v rámci všech typů školního a odborného 
vzdělávání neodkladně zaveden evropský 
rámec kvality;

Or. de

Pozměňovací návrh 158
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že stáže ve všech fázích 
hledání zaměstnání jsou vhodným 
prostředkem pro jeho nalezení, nesmějí 
však nahrazovat žádná řádná pracovní 
místa a musí zajišťovat dostatečný příjem a 
sociální ochranu, přičemž musí být pro 
stáže zaveden evropský rámec kvality;

10. zdůrazňuje, že stáže jsou, je-li jejich 
jednoznačným účelem vzdělání stážistů, 
vhodným prostředkem pro jeho nalezení, 
nesmějí však nahrazovat žádná řádná 
pracovní místa a musí zajišťovat 
dostatečný příjem a sociální ochranu, 
přičemž musí být pro stáže zaveden 
evropský rámec kvality, aby se zabránilo 
využívání praktikantů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 159
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že stáže ve všech fázích 
hledání zaměstnání jsou vhodným 
prostředkem pro jeho nalezení, nesmějí 
však nahrazovat žádná řádná pracovní 
místa a musí zajišťovat dostatečný příjem a 
sociální ochranu, přičemž musí být pro 
stáže zaveden evropský rámec kvality;

10. zdůrazňuje, že kvalitní stáže ve všech 
fázích hledání zaměstnání jsou vhodným 
prostředkem pro jeho nalezení, nesmějí 
však nahrazovat žádná řádná pracovní 
místa a musí zajišťovat dostatečný příjem a 
sociální ochranu, přičemž musí být pro 
stáže zaveden evropský rámec kvality;
vyzývá, aby stáže a dobrovolnictví byly 
zohledněny při stanovení doby pracovního 
života a v důchodovém pojištění;

Or. bg

Pozměňovací návrh 160
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že stáže ve všech fázích 
hledání zaměstnání jsou vhodným 
prostředkem pro jeho nalezení, nesmějí 
však nahrazovat žádná řádná pracovní 
místa a musí zajišťovat dostatečný příjem a 
sociální ochranu, přičemž musí být pro 
stáže zaveden evropský rámec kvality;

10. zdůrazňuje, že stáže ve všech fázích 
hledání zaměstnání jsou vhodným 
prostředkem pro jeho nalezení, nesmějí 
však nahrazovat žádná řádná pracovní 
místa a musí zajišťovat dostatečný příjem a 
sociální ochranu; zdůrazňuje význam 
zlepšení kvality praxí a stáží, přičemž musí 
být pro stáže zaveden evropský rámec 
kvality;

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Konstantinos Pupakis

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že stáže ve všech fázích 
hledání zaměstnání jsou vhodným 
prostředkem pro jeho nalezení, nesmějí 
však nahrazovat žádná řádná pracovní 
místa a musí zajišťovat dostatečný příjem a 
sociální ochranu, přičemž musí být pro 
stáže zaveden evropský rámec kvality;

10. zdůrazňuje, že stáže ve všech fázích 
hledání zaměstnání jsou vhodným 
prostředkem pro jeho nalezení, nesmějí 
však nahrazovat žádná řádná pracovní 
místa a musí zajišťovat dostatečný příjem a 
sociální ochranu a sociální zabezpečení, 
přičemž musí být pro stáže zaveden 
evropský rámec kvality;

Or. el

Pozměňovací návrh 162
Georges Bach

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že stáže ve všech fázích 
hledání zaměstnání jsou vhodným
prostředkem pro jeho nalezení, nesmějí 
však nahrazovat žádná řádná pracovní 
místa a musí zajišťovat dostatečný příjem a 
sociální ochranu, přičemž musí být pro 
stáže zaveden evropský rámec kvality;

10. zdůrazňuje, že stáže ve všech fázích 
hledání zaměstnání jsou vhodným 
prostředkem pro jeho nalezení, nesmějí 
však nahrazovat žádná řádná pracovní 
místa a musí zajišťovat příjem a sociální 
ochranu, přičemž musí být pro stáže 
zaveden evropský rámec kvality;

Or. de

Pozměňovací návrh 163
Licia Ronzulli

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. žádá, aby bylo trvání vzdělávacích 
programů, jejichž cílem je podpora 
mobility, prodlouženo do roku 2013, a 
vyzývá dále Komisi, aby uvažovala o 
navýšení finančních zdrojů určených pro 
tyto programy v kontextu přípravy 
budoucích programových rámců;

Or. it

Pozměňovací návrh 164
Elizabeth Lynne

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že mladí lidé musí
v průběhu své profesní činnosti získat 
přístup k odbornému vzdělávání a že od 
nástupu do zaměstnání je třeba podporovat 
celoživotní učení.

11. zdůrazňuje, že mladí lidé by v ideálním 
případě měli v průběhu své profesní 
činnosti získat přístup k odbornému 
vzdělávání a že od nástupu do zaměstnání 
je třeba podporovat celoživotní učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že mladí lidé musí 
v průběhu své profesní činnosti získat 
přístup k odbornému vzdělávání a že od 
nástupu do zaměstnání je třeba podporovat 
celoživotní učení.

11. zdůrazňuje, že mladí lidé musí poté, co 
začnou pracovat, získat přístup k dalšímu
vzdělávání a že od nástupu do zaměstnání 
je třeba podporovat celoživotní učení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Milan Zver

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že mladí lidé musí 
v průběhu své profesní činnosti získat 
přístup k odbornému vzdělávání a že od 
nástupu do zaměstnání je třeba podporovat 
celoživotní učení.

11. zdůrazňuje, že mladí lidé musí 
v průběhu své profesní činnosti získat 
přístup k dalšímu vzdělávání a odborné 
přípravě a že od nástupu do zaměstnání je 
třeba podporovat trend celoživotního
učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že mladí lidé musí 
v průběhu své profesní činnosti získat 
přístup k odbornému vzdělávání a že od 
nástupu do zaměstnání je třeba podporovat 
celoživotní učení.

11. zdůrazňuje, že mladí lidé musí 
v průběhu své profesní činnosti získat 
přístup k odbornému vzdělávání a přípravě
a že od nástupu do zaměstnání je třeba 
podporovat celoživotní učení.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že mladí lidé musí v 
průběhu své profesní činnosti získat 
přístup k odbornému vzdělávání a že od 
nástupu do zaměstnání je třeba podporovat 

11. zdůrazňuje, že mladí lidé musí i po 
zahájení své profesní činnosti získat 
přístup k odbornému vzdělávání 
prostřednictvím stipendií pro vzdělávací 
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celoživotní učení. kurzy zařazené do pracovní doby, a že od 
nástupu do zaměstnání je třeba podporovat 
celoživotní učení;

Or. pt

Pozměňovací návrh 169
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že mladí lidé musí v 
průběhu své profesní činnosti získat přístup 
k odbornému vzdělávání a že od nástupu 
do zaměstnání je třeba podporovat 
celoživotní učení.

11. zdůrazňuje, že mladí lidé musí 
v průběhu své profesní činnosti získat 
přístup k odbornému a že od nástupu do 
zaměstnání je třeba podporovat celoživotní 
učení stejně jako další profesní vývoj;

Or. de

Pozměňovací návrh 170
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že mladí lidé musí v 
průběhu své profesní činnosti získat přístup 
k odbornému vzdělávání a že od nástupu 
do zaměstnání je třeba podporovat 
celoživotní učení.

11. zdůrazňuje, že mladí lidé musí 
v průběhu své profesní činnosti získat 
přístup k odbornému vzdělávání a že od 
nástupu do zaměstnání je třeba podporovat 
celoživotní učení a členské státy se 
vyzývají k vytvoření infrastruktury pro 
nezávislé poradenství pro další vzdělávání 
k zajištění systematického dalšího 
vzdělávání;

Or. de
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Pozměňovací návrh 171
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že mladí lidé musí 
v průběhu své profesní činnosti získat 
přístup k odbornému vzdělávání a že od 
nástupu do zaměstnání je třeba podporovat 
celoživotní učení.

11. zdůrazňuje, že mladí lidé musí 
v průběhu své profesní činnosti získat 
přístup k odbornému celoživotnímu
vzdělávání a že od nástupu do zaměstnání 
je třeba podporovat celoživotní učení;

Or. it

Pozměňovací návrh 172
Iliana Malinova Iotova

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. poukazuje na stávající problémy 
v souvislosti s neuznáváním kvalifikací, 
kterým čelí mladí lidé z některých 
členských států; požaduje, aby řízení o 
uznání kvalifikací byla co nejvíce 
zjednodušena; vyzývá, aby byl 
k uskutečnění tohoto cíle zhotoven 
jednotný seznam vysokých škol a oborů, 
který zaručí uznání kvalifikací v rámci 
celé EU, aby v EU došlo ke zjednodušení 
výběrových řízení k přijetí na pracovní 
pozici či do studia na jiné vysoké škole;

Or. bg

Pozměňovací návrh 173
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že vysoká kvalita 
počátečního školního a odborného 
vzdělávání ve všech odvětvích zvyšuje 
účast mladých lidí na pracovním trhu a 
zajišťuje podnikům kvalifikované 
odborníky; členské státy toto zajistí 
prostřednictvím odpovídajících 
kontrolních orgánů;

Or. de

Pozměňovací návrh 174
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 11 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11b. soudí, že projekt „Vaše první práce 
v rámci sítě EURES“ nelze oddělovat od 
„evropského vyhledávače volných 
pracovních míst“, musí být snadno 
přístupný a umožňovat zřízení profilu 
s relevantními údaji nejen 
zaměstnavatelům, ale i lidem hledajícím 
práci;

Or. de

Pozměňovací návrh 175
Georges Bach

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. vítá iniciativu „Vaše první práce 
v rámci sítě EURES“ k podpoře mobility 
v oblasti zaměstnání, která by měla být 
spojena s „evropským vyhledávačem 
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volných pracovních míst“, aby 
zaměstnanci a zaměstnavatelé získali 
transparentní přehled o pracovním trhu 
v rámci celé Evropy s cílem co nejrychleji 
obsadit volná místa kompetentními lidmi;

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že je nezbytné bojovat 
účinnými prostředky proti diskriminaci v 
přístupu k zaměstnání a proti mzdové 
diskriminaci, která postihuje nejčastěji 
mladé dívky, i když mají vysokoškolskou 
kvalifikaci vyšší než mladí chlapci; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 177
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 11 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje význam podpory 
mateřství a otcovství, jednak bojem proti 
diskriminaci jakéhokoli typu, jednak 
zárukou účinného uplatňování všech práv 
zakotvených ve stávajících právních 
normách;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 178
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 11 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11c. zdůrazňuje, že je důležité, aby členské
státy podpořily a zavedly politiky mládeže, 
které by vymýtily sociální vyloučení
mladých lidí, zejména těch, kteří pocházejí 
ze znevýhodněných rodin; domnívá se, že 
členské státy by měly zajistit bezplatný
přístup ke kulturním a sportovním 
zařízením, programům a aktivitám; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 179
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
podnikání a pomoci mladým lidem se 
zahájením jejich vlastního podnikání a 
podporovat rozšíření programu Erasmus 
pro mladé podnikatele; proto doporučuje, 
aby EU uskutečnila ve vzdělávacích 
zařízeních informační kampaň týkající se 
podnikání, kapitálu pro jeho zahájení, 
danění začínajících podniků a podpory 
průběžné odborné přípravy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 180
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že pro rozvoj mladých 
lidí je důležité i neformální a informální 
učení a vzdělávání, stejně jako 
dobrovolnická práce; zdůrazňuje, že 
získané kompetence nenabízejí jen 
příležitosti pro vstup těchto lidí do světa 
práce, ale navíc mladým lidem umožňují 
aktivně se zapojit do společnosti a 
přijmout odpovědnost za svůj život, a 
přitom podporují jejich podnikatelské 
dovednosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 11 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje, že pro rozvoj mladých 
lidí je důležité i neformální a informální 
učení a vzdělávání; získané kompetence 
nenabízejí jen příležitosti pro vstup těchto 
lidí do světa práce, ale mladým lidem 
umožňují aktivně se zapojit do společnosti 
a přijmout odpovědnost za svůj život;

Or. en
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Pozměňovací návrh 182
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Návrh stanoviska
Bod 11 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje, že je důležité, aby se 
mladí lidé, kromě toho, že jsou zapojeni 
do trhu práce a hospodářství, podíleli i na 
utváření a řízení budoucnosti Evropy; 
žádá Komisi, aby předložila zelenou knihu 
o zapojení mladých lidí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 11 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11c. zdůrazňuje, že je důležité, aby se 
mladí lidé, kromě toho, že jsou zapojeni 
do trhu práce a hospodářství, podíleli i na 
utváření a řízení budoucnosti Evropy; 
žádá Komisi, aby předložila zelenou knihu 
o zapojení mladých lidí; 

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 11 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11c. vyzývá Komisi, aby pro příští víceletý 
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finanční rámec zachovala samostatný 
akční program Mládež v pohybu;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Emilie Turunen, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 11 d (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11d. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
vnitrostátní pracovní skupiny pro mládež 
s cílem zajistit větší soudržnost 
vzdělávacího systému a trhu práce, 
podpořit větší a sdílenou odpovědnost 
vlády, zaměstnavatelů a jednotlivců za 
investování do kvalifikace; požaduje, aby 
členské státy zajistily poradní orgány 
v rámci všech škol, které by pomáhaly 
bezproblémovému přechodu od vzdělávání 
k trhu práce a podporovaly spolupráci 
mezi subjekty veřejného a soukromého 
sektoru;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 11 d (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11d. vyzývá Komisi, aby zvýšila a rozšířila 
účast v programech mobility a zlepšila 
jejich viditelnost, zejména těch, které jsou 
zaměřeny na mladé lidi, například 
používáním jednotného názvu pro 
označení všech programů mobility při 
zachování specifik každého z nich;
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Or. en


