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Módosítás 1
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
illetve szakképzést;

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a köz- és 
felsőoktatást, a szakképzést és a magas 
szintű képesítések megszerzését, ezzel 
elősegítve az iskolából a munkába való 
átmenetet, növelve az emberek 
foglalkoztathatóságát és csökkentve a 
munkaerőpiac szegmentáltságát;

Or. en

Módosítás 2
Kinga Göncz

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
illetve szakképzést;

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
részesülhessenek a modern és fenntartható 
társadalom munkaerő-piaci kihívásainak 
megfelelő köz- és felsőoktatás, illetve 
szakképzés előnyeiben;

Or. en
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Módosítás 3
Roger Helmer

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
illetve szakképzést;

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a sikeres 
munkaerő-piaci beilleszkedésre és a 
karrierjükre, ami azt jelenti, hogy 
valamennyi fiatal számára lehetővé kell 
tenni a modern és fenntartható társadalom 
technológiai kihívásaira irányuló köz- és 
felsőoktatást, illetve szakképzést;

Or. en

Módosítás 4
Vincenzo Iovine

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
illetve szakképzést;

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a 
versenyképes, inkluzív és fenntartható 
társadalom kihívásaira irányuló köz- és 
felsőoktatást, illetve szakképzést;

Or. it

Módosítás 5
Milan Zver

Véleménytervezet
1 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
illetve szakképzést;

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom kihívásaira 
irányuló köz- és felsőoktatást, illetve 
szakképzést;

Or. en

Módosítás 6
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
illetve szakképzést;

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
lehető váljon minden fiatal számára a 
társadalomban való részvétel, és 
felkészítsék őket a jövő Európájára, ami azt 
jelenti, hogy biztosítani kell számukra 
azokat a lehetőségeket, hogy szociális 
tevékenységekben vehessenek részt és 
részt vállaljanak a társadalom 
alakításában, továbbá valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
illetve szakképzést;

Or. en

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

Véleménytervezet
1 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
illetve szakképzést;

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
lehető váljon minden fiatal számára a 
társadalomban való teljes körű részvétel, 
és felkészítsék őket a jövő Európájára, ami 
azt jelenti, hogy biztosítani kell számukra 
azokat a lehetőségeket, hogy szociális 
tevékenységekben vehessenek részt és 
részt vállaljanak a társadalom 
alakításában, továbbá valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
illetve szakképzést;

Or. en

Módosítás 8
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
illetve szakképzést;

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
illetve szakképzést, valamint a nem 
formális – „tantermen kívüli” – oktatást;
ez hozzájárulna a diákok teljes 
részvételéhez az iskolai tanulmányaik 
során, hangsúlyozva a polgári tudatosság 
és hovatartozás már a gyermekkortól való
erősítésének fontosságát;

Or. en
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Módosítás 9
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
illetve szakképzést;

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást és
szakképzést, illetve a nem formális 
oktatást;

Or. en

Módosítás 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
illetve szakképzést;

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat folyamatosan felkészítse a jövő 
Európájára, ami azt jelenti, hogy 
valamennyi fiatal számára lehetővé kell 
tenni a modern és fenntartható társadalom 
technológiai kihívásaira irányuló köz- és 
felsőoktatást, illetve szakképzést, ezért 
rámutat arra, hogy ennek érdekében a 
szakoktatást és a szakképzést oly módon 
kell hozzáigazítani ezen ágazatok változó 
igényeihez, hogy a fiatalok beléphessenek 
a munkaerőpiacra, a többéves 
tapasztalattal rendelkezők pedig 
aktualizálhassák ismereteiket;

Or. es
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Módosítás 11
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
illetve szakképzést;

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy a munkaerőpiachoz 
való hozzáférésük előmozdítása érdekében 
valamennyi fiatal számára lehetővé kell 
tenni a modern és fenntartható társadalom 
technológiai kihívásaira irányuló köz- és 
felsőoktatást, illetve szakképzést; 
miközben nem kerülhet ki a munka 
világából egy fiatal sem, aki különböző 
okok miatt problémákkal küzd iskolai 
tanulmányai során, sokkal inkább 
támogatni kell ezeket a fiatalokat; az 
oktatáshoz való hozzáférés nem lehet a 
szülők szociális vagy pénzügyi helyzetének 
kérdése; különösen nagy jelentőséggel bír 
az oktatási szintek horizontális 
átjárhatósága mind a közoktatás, mind a 
szakképzés területén;

Or. de

Módosítás 12
Birgit Sippel

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
illetve szakképzést;

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
illetve szakképzést, függetlenül a szülők 
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társadalmi származásától és pénzügyi 
körülményeitől;

Or. de

Módosítás 13
Georges Bach

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
illetve szakképzést;

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy 
a fiatalokat felkészítse a jövő Európájára, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal 
számára lehetővé kell tenni a modern és 
fenntartható társadalom technológiai 
kihívásaira irányuló köz- és felsőoktatást, 
szak-, illetve továbbképzést;

Or. de

Módosítás 14
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 pont (új) 

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza, hogy az EU 2020 stratégia 
célkitűzései megvalósításának lényeges 
feltétele a humántőkébe történő 
befektetés, különösen a fiatal generációk 
tekintetében; hangsúlyozza 
következésképpen, hogy az oktatást és a 
képzést az Európai Unió prioritásaivá kell 
tenni;

Or. fr
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Módosítás 15
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az oktatási és/vagy 
szakképzési intézményeknek tanterv-
kiegészítő gyakorlatokat kell biztosítaniuk 
tanulóik számára, akik így választott 
szakmai területükön olyan tapasztalatokra 
tesznek szert, amelyek megkönnyítik a 
tanulást és a gyakorlati munkavégzéshez 
való kötődést;

Or. pt

Módosítás 16
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a „Mozgásban az 
ifjúság” elnevezésű kezdeményezés 
célkitűzéseinek teljes körű megvalósítsa 
érdekében szoros együttműködésre van 
szükség a helyi önkormányzatokkal és a 
fiatalok érdekében dolgozó, valamennyi 
érdekelt féllel;

Or. it

Módosítás 17
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az ifjúsági 
politikákat az oktatási, a foglalkoztatási, a 
társadalmi befogadásra irányuló és a 
makrogazdasági politikákkal együtt kell 
vizsgálni; hangsúlyozza, hogy a fiatalok 
foglalkoztatási helyzete az általános 
gazdaságpolitikáktól függ, és olyan 
beruházási és munkahely-teremtési 
intézkedéseket sürget a tagállamok 
részéről, amelyek különösen a fiatalok 
számára előnyösek; sajnálja, hogy a 
„Mozgásban az ifjúság” program főként a 
munkaerőpiacra helyezi a hangsúlyt; 
rámutat, hogy a megszorító intézkedések –
például az oktatási rendszert és a 
munkahelyteremtést érintő 
kiadáscsökkentések – nem segítik a 
fiatalokat, és hosszú távon akár kárt is 
okozhatnak a társadalomnak és a 
gazdaságnak;

Or. en

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

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az ifjúsági 
politikákat az oktatási, a foglalkoztatási, a 
társadalmi befogadásra irányuló és a 
makrogazdasági politikákkal együtt kell 
vizsgálni; sajnálja, hogy a „Mozgásban az 
ifjúság” program főként a 
munkaerőpiacra helyezi a hangsúlyt; 
rámutat, hogy a megszorító intézkedések –
például az oktatási rendszert és a 
munkahelyteremtést érintő 
kiadáscsökkentések – nem segítik a 
fiatalokat, és hosszú távon akár kárt is 
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okozhatnak a társadalomnak és a 
gazdaságnak;

Or. en

Módosítás 19
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy vissza kell 
szorítani a korai iskolaelhagyás 
jelenségét, amely gátolja a gazdasági és 
társadalmi fejlődést, és ennélfogva az 
intelligens és inkluzív növekedésre 
irányuló uniós célt; hangsúlyozza, hogy 
erre az összetett problémára csak helyi, 
regionális, nemzeti és közösségi szintű, 
hatékony stratégiával lehet megoldást 
találni, figyelembe véve az egyes 
tagállamok jellemzőit és sajátosságait;

Or. en

Módosítás 20
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. üdvözli, hogy Laurentien holland 
hercegnő elnökletével magas szintű 
szakértői csoportot hoztak létre, amelynek 
feladata annak meghatározása, miként 
oldható meg a gyenge olvasás- és 
íráskészség problémája, illetve e 
készségszintek növelése az EU-ban, 
hozzájárulva más területeken – például a 
szegénység és a foglalkoztathatóság terén 
– alkalmazott hatékony megoldásokhoz;
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Or. en

Módosítás 21
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem 
bérjellegű költségek szintjével, a részvételi 
joggal és a szociális védelem szintjével 
magyarázhatók), és hogy valamennyi 
munkaszerződésnek az első naptól kezdve 
korlátlan szociális jogokat kell 
előirányoznia, és elutasítja az ezen elvtől 
való eltérésre vonatkozó javaslatot;

2. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség jelenleg
EU-szerte kb. 21%, így az az EU 
legsürgetőbb kihívásai közé tartozik; 
mivel 2020-ra a munkahelyek 35%-ához 
lesz szükség jó alkalmazkodási és 
innovációs készségekkel társított magas 
szintű képesítésre, erőteljesen törekedni 
kell az EU 2020 stratégiában rögzített cél 
elérésére, amelynek megfelelően a 30–34 
éves korosztálynak legalább 40%-a 
rendelkezzen felsőfokú vagy ezzel 
egyenértékű végzettséggel; ugyanakkor 
kreatív lehetőségeket kell biztosítani az 
iskolából lemorzsolódók oktatásba való 
visszatéréséhez;

Or. de

Módosítás 22
Elizabeth Lynne

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem 
bérjellegű költségek szintjével, a részvételi 
joggal és a szociális védelem szintjével 
magyarázhatók), és hogy valamennyi 
munkaszerződésnek az első naptól kezdve 

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget; véleménye szerint 
ennek érdekében védelmet kell nyújtani a 
fiatalok számára az életkoron alapuló 
munkahelyi megkülönböztetés ellen a 
2000/78/EK irányelv hatékony 
végrehajtásával, amely tiltja az életkoron 
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korlátlan szociális jogokat kell 
előirányoznia, és elutasítja az ezen elvtől 
való eltérésre vonatkozó javaslatot;

alapuló megkülönböztetést, valamint a 
foglalkoztatás és a szociális ügyek terén 
hatályos valamennyi unió jogszabály 
végrehajtásával;

Or. en

Módosítás 23
Roger Helmer

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem bérjellegű 
költségek szintjével, a részvételi joggal és a 
szociális védelem szintjével 
magyarázhatók), és hogy valamennyi 
munkaszerződésnek az első naptól kezdve 
korlátlan szociális jogokat kell 
előirányoznia, és elutasítja az ezen elvtől 
való eltérésre vonatkozó javaslatot;

2. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
problémáját (melynek okai az ILO szerint 
nem a jövedelem- és nem bérjellegű 
költségek szintjével, a részvételi joggal és a 
szociális védelem szintjével 
magyarázhatók) azon elv alapján kell 
megoldani, amely szerint az 
alkalmazottnak és a munkáltatónak is jól 
kell járnia;

Or. en

Módosítás 24
Milan Zver

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem 
bérjellegű költségek szintjével, a részvételi 
joggal és a szociális védelem szintjével 
magyarázhatók), és hogy valamennyi 
munkaszerződésnek az első naptól kezdve 

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget, és hogy valamennyi 
munkaszerződésnek az első naptól kezdve 
biztosítania kell minden szociális jogot, és 
elutasítja az ezen elvtől való eltérésre 
vonatkozó javaslatot;
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korlátlan szociális jogokat kell 
előirányoznia, és elutasítja az ezen elvtől 
való eltérésre vonatkozó javaslatot;

Or. en

Módosítás 25
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem bérjellegű 
költségek szintjével, a részvételi joggal és a 
szociális védelem szintjével 
magyarázhatók), és hogy valamennyi 
munkaszerződésnek az első naptól kezdve 
korlátlan szociális jogokat kell 
előirányoznia, és elutasítja az ezen elvtől 
való eltérésre vonatkozó javaslatot;

2. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség (melynek 
okai az ILO szerint nem a jövedelem- és 
nem bérjellegű költségek szintjével, a 
részvételi joggal és a szociális védelem 
szintjével magyarázhatók) EU-szerte óriási 
kihívást jelent, amelyet eddig sem az EU, 
sem pedig a tagállamok nem kezeltek 
megfelelően; hangsúlyozza, hogy a 
fiatalon megtapasztalt munkanélküliség 
hosszú távon nagy szegénységi kockázatot 
jelent az egyén számára; hangsúlyozza,
hogy valamennyi munkaszerződésnek az 
első naptól kezdve korlátlan szociális 
jogokat kell előirányoznia, és elutasítja az 
ezen elvtől való eltérésre vonatkozó 
javaslatot;

Or. en

Módosítás 26
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 

2. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség (melynek 
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munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem bérjellegű 
költségek szintjével, a részvételi joggal és a 
szociális védelem szintjével 
magyarázhatók), és hogy valamennyi 
munkaszerződésnek az első naptól kezdve 
korlátlan szociális jogokat kell 
előirányoznia, és elutasítja az ezen elvtől 
való eltérésre vonatkozó javaslatot;

okai az ILO szerint nem a jövedelem- és 
nem bérjellegű költségek szintjével, a 
részvételi joggal és a szociális védelem 
szintjével magyarázhatók) EU-szerte óriási 
kihívást jelent, amit fel kell számolni; 
hangsúlyozza, hogy a fiatalon 
megtapasztalt munkanélküliség hosszú 
távon nagy szegénységi kockázatot jelent 
az egyén számára; hangsúlyozza, hogy 
valamennyi munkaszerződésnek az első 
naptól kezdve korlátlan szociális jogokat 
kell előirányoznia, és elutasítja az ezen 
elvtől való eltérésre vonatkozó javaslatot;

Or. en

Módosítás 27
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem bérjellegű 
költségek szintjével, a részvételi joggal és a 
szociális védelem szintjével 
magyarázhatók), és hogy valamennyi 
munkaszerződésnek az első naptól kezdve 
korlátlan szociális jogokat kell 
előirányoznia, és elutasítja az ezen elvtől 
való eltérésre vonatkozó javaslatot;

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem bérjellegű 
költségek szintjével, a részvételi joggal és a 
szociális védelem szintjével 
magyarázhatók); a gazdasági és pénzügyi 
válság csak súlyosbította a helyzetet, és az 
európai fiatalok számára még nehezebbé 
tette a munkaerőpiacra való belépést;
valamennyi munkaszerződésnek az első 
naptól kezdve korlátlan szociális jogokat 
kell előirányoznia, és elutasítja az ezen 
elvtől való eltérésre vonatkozó javaslatot;

Or. en
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Módosítás 28
Birgit Sippel

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem bérjellegű 
költségek szintjével, a részvételi joggal és a 
szociális védelem szintjével 
magyarázhatók), és hogy valamennyi 
munkaszerződésnek az első naptól kezdve 
korlátlan szociális jogokat kell 
előirányoznia, és elutasítja az ezen elvtől
való eltérésre vonatkozó javaslatot;

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem bérjellegű 
költségek szintjével, a részvételi joggal és a 
szociális védelem szintjével 
magyarázhatók), és hogy valamennyi 
munkaszerződésnek az első naptól kezdve 
korlátlan szociális jogokat kell 
előirányoznia a fiatalok teljes értékű 
munkába állásának lehetővé tétele, 
valamint a megkülönböztetés és a 
kizsákmányolás elkerülése érdekében, és
elutasítja a kortól és szakmai tapasztalattól 
függetlenül valamennyi munkavállalóval 
szembeni egyenlő bánásmód elvétől való 
eltérésre vonatkozó javaslatot;

Or. de

Módosítás 29
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem bérjellegű 
költségek szintjével, a részvételi joggal és a 
szociális védelem szintjével 
magyarázhatók), és hogy valamennyi 
munkaszerződésnek az első naptól kezdve 
korlátlan szociális jogokat kell 
előirányoznia, és elutasítja az ezen elvtől 
való eltérésre vonatkozó javaslatot;

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem bérjellegű 
költségek szintjével, a részvételi joggal és a 
szociális védelem szintjével 
magyarázhatók), és hogy valamennyi 
munka-, képzési, szakmai gyakorlatra 
vonatkozó és gyakornoki szerződésnek az 
első naptól kezdve korlátlan szociális 
jogokat kell előirányoznia, és elutasítja az 
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ezen elvtől való eltérésre vonatkozó 
javaslatot; nem alkalmazhatók rövidebb 
felmondási idők, a jelenleginél 
alacsonyabb szintű díjszabási és törvényi 
szabályozások, a részvételi jognak és az 
egyesülés szabadságának pedig az első 
munkanaptól kezdve korlátlanul 
érvényesülnie kell;

Or. de

Módosítás 30
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem bérjellegű 
költségek szintjével, a részvételi joggal és a 
szociális védelem szintjével 
magyarázhatók), és hogy valamennyi 
munkaszerződésnek az első naptól kezdve 
korlátlan szociális jogokat kell 
előirányoznia, és elutasítja az ezen elvtől 
való eltérésre vonatkozó javaslatot;

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem bérjellegű 
költségek szintjével, a részvételi joggal és a 
szociális védelem szintjével 
magyarázhatók), és hogy valamennyi 
munkaszerződésnek az első naptól kezdve 
korlátlan szociális jogokat kell 
előirányoznia, és elutasítja az ezen elvtől 
való eltérésre vonatkozó javaslatot; e 
célból kívánatosnak tart egy olyan európai
uniós szabályrendszert, amely jogokat és 
védelmet biztosít az atipikus 
foglalkoztatási formák és a határozott 
idejű munkaviszonyok esetében, kezdve a 
minimálbér meghatározásával és a 
hagyományos szerződések esetében 
érvényes szinttel megegyező szintű 
szociális juttatások előírásával; 

Or. it
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Módosítás 31
Georges Bach

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem bérjellegű 
költségek szintjével, a részvételi joggal és a 
szociális védelem szintjével 
magyarázhatók), és hogy valamennyi
munkaszerződésnek az első naptól kezdve 
korlátlan szociális jogokat kell 
előirányoznia, és elutasítja az ezen elvtől 
való eltérésre vonatkozó javaslatot;

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem bérjellegű 
költségek szintjével, a részvételi joggal és a 
szociális védelem szintjével 
magyarázhatók), és hogy a 
munkaszerződéseknek az első naptól 
kezdve szociális jogokat kell előirányoznia, 
és elutasítja az ezen elvtől való eltérésre 
vonatkozó javaslatot;

Or. de

Módosítás 32
Roger Helmer

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem bérjellegű 
költségek szintjével, a részvételi joggal és a 
szociális védelem szintjével 
magyarázhatók), és hogy valamennyi 
munkaszerződésnek az első naptól kezdve 
korlátlan szociális jogokat kell 
előirányoznia, és elutasítja az ezen elvtől 
való eltérésre vonatkozó javaslatot;

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget (melynek okai az ILO 
szerint nem a jövedelem- és nem bérjellegű 
költségek szintjével, a részvételi joggal és a 
szociális védelem szintjével 
magyarázhatók), és hogy a
munkaszerződéseknek az első naptól 
kezdve korlátlan szociális jogokat kell 
előirányoznia, és elutasítja az ezen elvtől 
való eltérésre vonatkozó javaslatot;

Or. en
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Módosítás 33
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy Európában 
milyen fontos odafigyelni arra, hogy a 
fiatal munkavállalók az egészség, a 
biztonság, a jövedelem és nyugdíjjárulék-
fizetés területén minimális garantált 
jogokkal rendelkezzenek, mégpedig a 
különböző szerződéstípusok szerinti 
megkülönböztetést kizáró módon;

Or. es

Módosítás 34
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy a munkahely 
megléte nem jelenti azt, hogy az egyén 
megszabadult a szegénységtől, és hogy a 
fiatalok különösen ki vannak téve annak, 
hogy bekerülnek a dolgozó szegények 
kategóriájába; ezért hangsúlyozza, hogy 
össze kell kapcsolni a minőségi 
munkahelyek teremtésére, valamint a 
fiatalok foglalkoztatására irányuló
erőfeszítéseket; rámutat, hogy a 
foglalkoztatási politikákat stabil szociális 
politikákkal kell alátámasztani, amelyek 
munkanélküliség esetén lehetővé teszik a 
méltóságteljes életet;

Or. en
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Módosítás 35
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy a munkahely 
megléte nem jelenti azt, hogy az egyén 
megszabadult a szegénységtől, és hogy a 
fiatalok különösen ki vannak téve annak, 
hogy bekerülnek a dolgozó szegények 
kategóriájába; ezért hangsúlyozza, hogy 
össze kell kapcsolni a minőségi 
munkahelyek teremtésére, valamint a 
fiatalok foglalkoztatására irányuló 
erőfeszítéseket; rámutat, hogy a 
foglalkoztatási politikákat stabil szociális 
politikákkal kell alátámasztani, amelyek 
munkanélküliség esetén lehetővé teszik a 
méltóságteljes életet;

Or. en

Módosítás 36
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a „Mozgásban az 
ifjúság” program önmagában nem fogja 
megoldani a fiatalok 
munkanélküliségének Európa-szerte 
fennálló, riasztó problémáját; felszólítja a 
tagállamokat olyan nemzeti stratégiák 
létrehozására, amelyek célja a fiatalok 
munkanélküliségének felszámolása, 
valamint a fiatalok minőségi 
foglalkoztatáshoz, oktatáshoz és képzéshez 
való hozzáférésének biztosítása;
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Or. en

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

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a „Mozgásban az 
ifjúság” program önmagában nem fogja 
megoldani a fiatalok 
munkanélküliségének Európa-szerte 
fennálló, riasztó problémáját; felszólítja a 
tagállamokat olyan nemzeti stratégiák 
létrehozására, amelyek célja a fiatalok 
munkanélküliségének felszámolása, 
valamint a fiatalok minőségi 
foglalkoztatáshoz, oktatáshoz és képzéshez 
való hozzáférésének biztosítása, továbbá a 
fiatalok vállalkozásának ösztönzése és 
támogatása;

Or. en

Módosítás 38
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. ismételten hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy konkrét, ellenőrizhető 
célokat határozzanak meg az Európa 2020 
stratégia fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére vonatkozó 
integrált iránymutatásainak végrehajtása 
tekintetében; úgy véli, hogy a Bizottságnak 
ellenőriznie kell a kezdeményezésben 
javasolt célcsoportokat és mutatókat, és 
hogy a megvalósítás során tett lépéseket 

3. ismételten hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy konkrét, ellenőrizhető és 
elégséges pénzügyi eszközökhöz 
kapcsolódó célokat határozzanak meg az 
Európa 2020 stratégia fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésére vonatkozó integrált 
iránymutatásainak végrehajtása 
tekintetében; úgy véli, hogy a Bizottságnak 
ellenőriznie kell a kezdeményezésben 
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egyértelmű mutatók segítségével kell 
mérni;

javasolt célcsoportokat és mutatókat, és 
hogy a megvalósítás során tett lépéseket 
egyértelmű mutatók segítségével kell 
mérni; a tagállamoknak nemzeti 
reformprogramjaikban a fiatalok 
foglalkoztatására vonatkozóan konkrét 
célok mellett kell elkötelezniük magukat, 
amelyek lehetővé teszik a fiatalok (az 
oktatáson kívüliek) foglalkoztatási 
rátájának 75%-ra történő növelését;

Or. en

Módosítás 39
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. ismételten hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy konkrét, ellenőrizhető 
célokat határozzanak meg az Európa 2020 
stratégia fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére vonatkozó 
integrált iránymutatásainak végrehajtása 
tekintetében; úgy véli, hogy a Bizottságnak 
ellenőriznie kell a kezdeményezésben 
javasolt célcsoportokat és mutatókat, és 
hogy a megvalósítás során tett lépéseket 
egyértelmű mutatók segítségével kell 
mérni;

3. ismételten hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy konkrét, ellenőrizhető és 
elégséges pénzügyi eszközökhöz 
kapcsolódó célokat határozzanak meg az 
Európa 2020 stratégia fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésére vonatkozó integrált 
iránymutatásainak végrehajtása 
tekintetében; úgy véli, hogy a Bizottságnak 
ellenőriznie kell a kezdeményezésben 
javasolt célcsoportokat és mutatókat, és 
hogy a megvalósítás során tett lépéseket 
egyértelmű mutatók segítségével kell 
mérni; a tagállamoknak nemzeti 
reformprogramjaikban a fiatalok 
foglalkoztatására vonatkozóan konkrét 
célok mellett kell elkötelezniük magukat, 
amelyek lehetővé teszik a fiatalok (az 
oktatáson kívüliek) foglalkoztatási 
rátájának 75%-ra történő növelését is;

Or. en
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Módosítás 40
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. ismételten hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy konkrét, ellenőrizhető 
célokat határozzanak meg az Európa 2020 
stratégia fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére vonatkozó 
integrált iránymutatásainak végrehajtása 
tekintetében; úgy véli, hogy a Bizottságnak 
ellenőriznie kell a kezdeményezésben 
javasolt célcsoportokat és mutatókat, és 
hogy a megvalósítás során tett lépéseket 
egyértelmű mutatók segítségével kell 
mérni;

3. ismételten hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy konkrét, ellenőrizhető 
célokat határozzanak meg az Európa 2020 
stratégia fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére vonatkozó 
integrált iránymutatásainak végrehajtása 
tekintetében; ehhez a tagállamoknak 
2014-ig 10%-kal kell növelniük a 15–25 
év közötti fiatalok foglalkoztatási arányát;
úgy véli, hogy a Bizottságnak ellenőriznie 
kell a kezdeményezésben javasolt 
célcsoportokat és mutatókat, és hogy a 
megvalósítás során tett lépéseket 
egyértelmű mutatók segítségével kell 
mérni;

Or. de

Módosítás 41
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. ismételten hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy konkrét, ellenőrizhető 
célokat határozzanak meg az Európa 2020 
stratégia fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére vonatkozó 
integrált iránymutatásainak végrehajtása 
tekintetében; úgy véli, hogy a Bizottságnak 
ellenőriznie kell a kezdeményezésben 
javasolt célcsoportokat és mutatókat, és 
hogy a megvalósítás során tett lépéseket 
egyértelmű mutatók segítségével kell 
mérni;

3. ismételten hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy konkrét, ellenőrizhető 
célokat határozzanak meg az Európa 2020 
stratégia fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére vonatkozó 
integrált iránymutatásainak végrehajtása 
tekintetében; elismeri, hogy az új integrált 
iránymutatások végrehajtása a 
tagállamok feladata, míg a Bizottságnak a 
nemzeti szintű intézkedéseket kell 
támogatnia és ellenőriznie a nyitott 
koordinációs módszer alapján; úgy véli, 
hogy a Bizottságnak ellenőriznie kell a 
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kezdeményezésben javasolt célcsoportokat 
és mutatókat, és hogy a megvalósítás során 
tett lépéseket egyértelmű mutatók 
segítségével kell mérni;

Or. en

Módosítás 42
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
3 bekezdés – 1 pont (új) 

Véleménytervezet Módosítás

emlékeztet arra, hogy az EU 2020 
stratégia meghatározó célkitűzéseihez és 
kezdeményezéseihez, úgymint a 
„Mozgásban az ifjúság” keretprogramhoz 
megfelelő finanszírozásnak kell 
kapcsolódnia; hangsúlyozza, hogy ez csak 
azon megfelelő finanszírozási lehetőségek 
fellelésével lehetséges, amelyek biztosítják, 
hogy a fiatalok a jövőben részesüljenek a 
konkrét eredményekből az oktatás, a 
képzés és a foglalkoztatás területén; ezzel 
összefüggésben kéri az Európai Unió 
számára rendelkezésre álló eszközök, 
elsősorban a strukturális alapok a 
fiataloknak szóló programok 
finanszírozása érdekében történő teljes 
mértékű mobilizálását;

Or. fr

Módosítás 43

Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a fiatalok számára 
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az a legfontosabb, hogy függetlenek 
legyenek, egészségügyi ellátásban 
részesüljenek és elfogadható árú, rendes 
helyen lakjanak, továbbá tudjanak 
dolgozni, és tudják képezni, fejleszteni 
magukat; ezért felszólítja a tagállamokat, 
hogy számolják fel az életkorhoz 
kapcsolódó megkülönböztetést a 
minimáljövedelmi rendszerekhez és a 
szociális támogatáshoz való hozzáférés 
tekintetében, így például azt a gyakorlatot, 
hogy a társadalombiztosítási járulékok 
befizetése hiányában a fiatalokat kizárják 
a minimáljövedelmi rendszerekből;

Or. en

Módosítás 44
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg; 

4. rámutat, hogy az új készségek 
megszerzését célzó transznacionális 
mobilitás erőteljes eszköz a fiatalok 
számára a készségek és kompetenciák
fejlesztéséhez, a személyes fejlődéshez és 
az aktív polgársághoz; úgy véli, hogy ezért 
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, függetlenül 
pénzügyi, szociális vagy földrajzi 
helyzetüktől, úgy, hogy mobilitásának 
mértékét mindenki saját maga határozhassa 
meg; ezért üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy weboldalt hoz létre 
a „Mozgásban az ifjúság” program 
számára, amely tájékoztatást nyújt az EU-
ban rendelkezésre álló tanulási és 
mobilitási lehetőségekről; hangsúlyozza, 
hogy a weboldalról hatékony tájékoztatást 
kell nyújtani a fiataloknak, 
multiplikátoroknak és más vonatkozó 
érdekelteknek;
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Or. en

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

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg; 

4. rámutat, hogy az új készségek 
megszerzését célzó transznacionális 
mobilitás erőteljes eszköz a fiatalok 
számára a készségek és kompetenciák
fejlesztéséhez, a személyes fejlődéshez és 
az aktív polgársághoz; úgy véli, hogy 
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, függetlenül 
pénzügyi, szociális vagy földrajzi 
helyzetüktől, úgy, hogy mobilitásának 
mértékét mindenki saját maga határozhassa 
meg; ezért üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy weboldalt hoz létre 
a „Mozgásban az ifjúság” program 
számára, amely tájékoztatást nyújt az EU-
ban rendelkezésre álló tanulási és 
mobilitási lehetőségekről; hangsúlyozza, 
hogy a weboldalról hatékony tájékoztatást 
kell nyújtani a fiataloknak, 
multiplikátoroknak és más vonatkozó 
érdekelteknek;

Or. en

Módosítás 46
Georges Bach

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
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pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg;

pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást;

Or. de

Módosítás 47
Kinga Göncz

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg; 

4. úgy véli, hogy az oktatás és a 
szakképzés keretében, illetve 
foglalkoztatási célból – pénzügyi
körülményeiktől, szociális vagy etnikai 
hátterüktől, valamint fogyatékosságaiktól 
vagy egészségi problémáktól függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást;

Or. en

Módosítás 48
Roger Helmer

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg; 

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból 
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, az egyes 
tagállamok képzési és foglalkoztatási 
követelményei alapján; 

Or. en
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Módosítás 49
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg; 

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg, és képzési 
ágazattól függetlenül a fiatalok bármilyen 
képzésben részt vevő csoportja számára 
biztosítani kell a lehetőséget a mobilitás 
kihasználására; 

Or. fr

Módosítás 50
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg;

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg, és a folyamat 
egésze alatt szakmai iránymutatást és 
tanácsadást nyújtsanak számukra;

Or. en
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Módosítás 51
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg; 

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg, és a folyamat 
egésze alatt szakmai iránymutatást és 
tanácsadást nyújtsanak számukra;

Or. en

Módosítás 52
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg;

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg; a mobilitás nem 
járhat hátrányokkal a jövedelmezés vagy a 
szociális biztonság területén; 
hangsúlyozza az iskolai és felsőfokú 
végzettségek, a szakképesítések, valamint 
az EU-n belül elvégzett továbbképzések 
során megszerzett képesítések kölcsönös 
elismerésének jelentőségét a mobilitás 
fokozása szempontjából; a képesítés 
elismerésére annak megszerzését követő 
12 hónapon belül kell sort keríteni;

Or. de
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Módosítás 53
Birgit Sippel

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg;

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
és elő kell mozdítani a szakmai és a 
személyes továbbfejlődését és az önkéntes 
mobilitást, úgy, hogy mobilitásának 
mértékét mindenki saját maga határozhassa 
meg;

Or. de

Módosítás 54
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg;

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés, 
valamint a továbbképzés és a felsőfokú 
képzés keretében, illetve foglalkoztatási 
célból – pénzügyi körülményeiktől 
függetlenül – valamennyi fiatal esetében 
támogatni kell az önkéntes mobilitást, úgy, 
hogy mobilitásának mértékét mindenki 
saját maga határozhassa meg;

Or. de
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Módosítás 55
Milan Zver

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg; 

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell a
mobilitást, úgy, hogy mobilitásának 
mértékét mindenki saját maga határozhassa 
meg; 

Or. en

Módosítás 56
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében támogatni kell 
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg; 

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés 
keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül –
valamennyi fiatal esetében elő kell segíteni
az önkéntes mobilitást, úgy, hogy 
mobilitásának mértékét mindenki saját 
maga határozhassa meg;

Or. pt

Módosítás 57
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
4 bekezdés – 1 pont (új) 

Véleménytervezet Módosítás

elismeri és hangsúlyozza a helyi és 
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regionális hatóságok szerepét a képzésben 
és a mobilitásban; úgy véli, hogy az uniós
intézményeknek és a tagállamoknak teljes 
mértékben el kellene ismerniük e 
hatóságok az oktatási és képzési 
programok kidolgozásában és 
megvalósításában játszott szerepét;

Or. fr

Módosítás 58
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
4 bekezdés – 1 pont (új) 

Véleménytervezet Módosítás

úgy véli, hogy bővíteni kell a felsőoktatási 
intézményekben kínált távoktatási 
lehetőségekkel kapcsolatos ismereteket, 
mivel ez a képzési forma lehetőséget nyújt 
a munka és a tanulás jobb 
összehangolására; 

Or. bg

Módosítás 59
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a fiatalok ösztönzésének 
szükségességét arra, hogy szerezzenek 
iskolai végzettséget, vagy vegyenek részt 
olyan kiegészítő képzésben, amely 
lehetővé teszi számukra a 
munkaerőpiacra való belépésük esélyének 
javításához szükséges ismeretek 
megszerzését;

Or. it
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Módosítás 60
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli a Bizottság azon célját, hogy 
2020-ra minden európai fiatalra 
kiterjeszti a tanulási mobilitást; 
ugyanakkor sajnálja, hogy a „Mozgásban 
az ifjúság” program túlzottan a hallgatói 
mobilitásra helyezi a hangsúlyt; arra kéri 
a Bizottságot, hogy határozzon meg 
konkrét célszámokat az egyes mobilitási 
programok tekintetében; és különösen azt 
kéri, hogy határozzon meg egyértelmű és 
ambiciózus számokat a szakképzési 
mobilitásra vonatkozóan; hangsúlyozza, 
hogy a mobilitást a szakképzésben részt 
vevők esetében hozzáadott értékként 
ismerik el, mivel az erősíti a 
foglalkoztathatóságukat; ezért felszólít a 
Leonardo program tekintetében 
elkülönített költségvetés összegének 
növelésére;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli a Bizottság azon célját, hogy 
2020-ra minden európai fiatalra 
kiterjeszti a tanulási mobilitást; 
ugyanakkor sajnálja, hogy a „Mozgásban 
az ifjúság”  program túlzottan a hallgatói 
mobilitásra helyezi a hangsúlyt; arra kéri 
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a Bizottságot, hogy határozzon meg 
konkrét és ambiciózus célszámokat az 
egyes mobilitási programok tekintetében; 
ideértve a szakképzési mobilitást; 
hangsúlyozza, hogy a mobilitást a 
szakképzésben részt vevők esetében 
hozzáadott értékként ismerik el, mivel az 
erősíti a foglalkoztathatóságukat; ezért 
felszólít a Leonardo program tekintetében 
elkülönített költségvetés összegének 
növelésére;

Or. en

Módosítás 62
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. meggyőződése, hogy a fiatalok 
mobilitásának – amely hozzájárul a 
jóléthez és modern társadalmaink 
megfelelő fejlődéséhez – általánosnak kell 
lennie, nem pedig kivételnek; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a 
mobilitás vonzerejét, és hogy széles körű 
és elegendő pénzügyi támogatást kell 
nyújtani, külön figyelmet fordítva a 
leghátrányosabb helyzetben lévőkre;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

; 4b. meggyőződése, hogy a fiatalok 
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mobilitásának – amely hozzájárul a 
jóléthez és modern társadalmaink 
megfelelő fejlődéséhez – általánosnak kell 
lennie, nem pedig kivételnek; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a 
mobilitás vonzerejét, és hogy széles körű 
és elegendő pénzügyi támogatást kell 
nyújtani, külön figyelmet fordítva a 
leghátrányosabb helyzetben lévőkre;

Or. en

Módosítás 64
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza, hogy komoly 
finanszírozásra van szükség azon cél 
teljesítéséhez, hogy mindenki számára 
biztosítsák azt a lehetőséget, hogy 
oktatásuk vagy képzésük egy részét 
külföldön végezzék el; úgy véli, hogy az 
oktatást és a képzést kiemelten kell kezelni 
az Európai Unióban, és e célnak meg kell 
jelennie a következő pénzügyi tervekben;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza, hogy komoly 
finanszírozásra van szükség azon cél 
teljesítéséhez, hogy mindenki számára 
biztosítsák azt a lehetőséget, hogy 
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oktatásuk vagy képzésük egy részét 
külföldön végezzék el; úgy véli, hogy az 
oktatást és a képzést kiemelten kell kezelni 
az Európai Unióban, és e célnak meg kell 
jelennie a következő pénzügyi tervekben;

Or. en

Módosítás 66
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4d. elismeri a helyi és a regionális 
hatóságoknak a képzés és a mobilitás 
terén betöltött szerepét; úgy véli, hogy 
hatáskörükre és tapasztalatukra úgy kell 
tekinteni, mint amelyek kiegészítik az 
uniós fellépést; hangsúlyozza, hogy az 
EU-nak – céljai elérése érdekében –
partnerségi megközelítést kell 
kialakítania, különösen a helyi és a 
regionális hatóságokkal;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4d. elismeri a helyi és a regionális 
hatóságoknak a képzés és a mobilitás 
terén betöltött szerepét; úgy véli, hogy 
hatáskörükre és tapasztalatukra úgy kell 
tekinteni, mint amelyek kiegészítik az 
uniós fellépést; hangsúlyozza, hogy az 
EU-nak – céljai elérése érdekében –
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partnerségi megközelítést kell 
kialakítania, különösen a helyi és a 
regionális hatóságokkal;

Or. en

Módosítás 68
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
támogassák a tanulási és a foglalkoztatási 
mobilitást a következők által: a) a 
tudatosság növelése és az információk 
könnyen hozzáférhetővé tétele minden 
érdekelt fiatal számára, b) már az oktatás 
korai szakaszától a mobilitás hozzáadott 
értékének hangsúlyozása, c) a tagállamok 
közötti mobilitási tapasztalatokon alapuló 
tanulási eredmények hitelesítésének 
biztosítása, d) az adminisztratív terhek 
csökkentése, valamint az illetékes 
tagállami hatóságok közötti 
együttműködés serkentése;

Or. en

Módosítás 69
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. felszólítja a Bizottságot a tanulási és a 
foglalkoztatási mobilitás előmozdítására a 
következők által: a) az EU oktatási és 
ifjúsági programjainak – például az 
Erasmus, a Leonardo, a Cselekvő Ifjúság 
– megerősítése, b) a meglévő európai 
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jogszabályok és eszközök, például az
európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer 
(ECTS) és az Europass alkalmazásának 
javítása, c) a Bizottság által már 
tanulmányozott új eszközök kidolgozása, 
például a „Mozgásban az ifjúság” 
weboldal, a „Mozgásban az ifjúság” 
kártya, az európai szakmai útlevél és a 
„Your first EURES job” kísérleti projekt;

Or. en

Módosítás 70
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. nyomatékosan hangsúlyozza, hogy 
teljes mértékben el kell ismerni a nem 
formális tanulást, mivel az a csapatmunka 
és kreativitás elősegítésének fontos 
eszköze és lehetővé teszi a fiatalok 
számára a munka világába való jobb 
beilleszkedést;

Or. es

Módosítás 71
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli az EURES projektet, mivel az 
lehetőséget nyújthat fiatalok számára 
arra, hogy munkahelyet találjanak, ez 
azonban nem vezethet Unión belüli 
agyelszíváshoz; 

Or. de
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Módosítás 72
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. a „mobilitási eredménytábla” 
segítségével az Európai Parlament 
rendszeresen tájékoztatást kap arról, hogy 
a tagállamok milyen mértékben 
törekednek arra, hogy ezen a területen 
megszüntessék az akadályokat, és a 
teljesítmények és végzettségek 
elismerésének biztosítása érdekében 
felszólít az olyan intézkedések 
következetes végrehajtására, mint például 
az európai szakképzési kreditrendszer 
(ECVET), az egész életen át tartó tanulás 
európai képesítési keretrendszere (EKKR), 
az európai kreditátviteli és -gyűjtési 
rendszer (ECTS);

Or. de

Módosítás 73
Milan Zver

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a tagállamokat, hogy – a 
vállalatokkal szoros együttműködésben –
nyújtsanak tájékoztatást a fiatalok 
számára a keresett szakmákról, és 
csökkentsék a munkavállalók szabad 
mozgása előtt álló akadályokat;

Or. en
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Módosítás 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni; 

5. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség elleni 
küzdelemben jelentős szerepet játszik az 
oktatási rendszereknek és a szakképzésnek 
a munkaerőpiac tényleges szükségleteihez 
való hozzáigazítása; megjegyzi, hogy 
ennek érdekében sürgősen javítani kell az 
átmeneteket az oktatás, a szakképzés, a 
felsőoktatás és a keresőtevékenységet 
folytatók köre között; üdvözli az „európai 
ifjúsági garancia” kezdeményezést; 
véleménye szerint a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésére irányuló fenntartható 
stratégia kidolgozásába be kell vonni a 
szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni; 

Or. es

Módosítás 75
Milan Zver

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 

5. hangsúlyozza, hogy jobban kell segíteni
az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, hogy az a lehető legrövidebb 
legyen, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
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szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

Or. en

Módosítás 76
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, ezért hangsúlyozza az „európai 
ifjúsági garancia” kezdeményezés
hatékony végrehajtásának és az aktív 
munkaerő-piaci integráció eszközévé 
tételének kiemelt fontosságát; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamok eddig 
nem tettek semmilyen meggyőző 
kötelezettségvállalást az „európai ifjúsági 
garancia” végrehajtására, és felszólítja 
őket ennek gyors megtételére; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket, a helyi és 
regionális hatóságokat és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, ezért üdvözli az „európai 
ifjúsági garancia” kezdeményezést, és 
hangsúlyozza a kezdeményezés hatékony 
végrehajtásának és az aktív munkaerő-
piaci integráció eszközévé tételének 
kiemelt fontosságát; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamok eddig nem tettek semmilyen 
meggyőző kötelezettségvállalást az 
„európai ifjúsági garancia” 
végrehajtására, és felszólítja őket ennek 
gyors megtételére; véleménye szerint a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket, a helyi és 
regionális hatóságokat és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

Or. en

Módosítás 78
Kinga Göncz

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
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szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

szervezeteket, az elvégzett tanulmányokat 
és a megszerzett képesítéseket pedig 
kölcsönösen és hivatalosan el kell ismerni;

Or. en

Módosítás 79
Birgit Sippel

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

5. hangsúlyozza, hogy többek között az 
összes érintett intézmény közötti 
együttműködés javításával jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

Or. de

Módosítás 80
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 

5. hangsúlyozza, hogy hatékony oktatási 
és pályaorientációs szolgálatok kialakítása 
révén jobban elő kell készíteni az 
oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
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szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket
pedig hivatalosan el kell ismerni;

átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a formális, nem formális és 
informális tanulás keretében megszerzett 
készségeket pedig az  európai képesítési 
keretrendszernek (EKKR-nek) 
megfelelően el kell ismerni és tanúsítani 
kell;

Or. it

Módosítás 81
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, miközben biztosítani kell 
mind a formális, mind pedig a nem 
formális és az informális úton megszerzett 
képesítések uniós szintű elismerését;

Or. de

Módosítás 82
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
5 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
minőségi átmenetet, és üdvözli az „európai 
ifjúsági garancia” kezdeményezést; 
véleménye szerint a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésére irányuló fenntartható 
stratégia kidolgozásába be kell vonni a 
szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni; úgy véli, 
hogy ezen a területen jó gyakorlat lehetne 
az üzleti élet és a középfokú oktatás 
közötti kapcsolat megteremtése, például 
különböző területeken sikeres 
szakemberek előadásokat vagy 
szemináriumokat tarthatnának, hogy 
megismertessék a tanulókat a 
munkájukkal; úgy véli, hogy ezzel 
összefüggésben fokozottabban támogatni 
kell minél több pályaválasztási tanácsadó 
központ létrehozását vagy a már 
meglévőket fokozottabban kell ösztönözni 
az ilyen jellegű tevékenység végzésére;

Or. bg

Módosítás 83
Philippe Boulland

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő átmenetet, 
valamint az iskolai orientációt, és üdvözli 
az „európai ifjúsági garancia” 
kezdeményezést; véleménye szerint a 
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munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

Or. fr

Módosítás 84
Georges Bach

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; úgy véli, hogy 
az oktatási intézmények, valamint a 
különböző szakmai körök és szereplők 
közötti kapcsolatokat élénkíteni kell, 
véleménye szerint a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésére irányuló fenntartható 
stratégia kidolgozásába be kell vonni a 
szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kellene ismerni;

Or. fr

Módosítás 85
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 5. úgy véli, hogy előre fel kell térképezni a 
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készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

jövőbeli készségigényeket, hogy a képzési 
kínálat a munkaerő-piaci tényekhez 
igazodjon; hangsúlyozza, hogy a kereslet 
és a kínálat jobb egymáshoz igazítása a 
fiatalokra irányuló foglalkoztatási politika 
egyik kulcsfontosságú feladata; ezért úgy
véli, hogy a „Mozgásban az ifjúság” 
elnevezésű kezdeményezést szorosan össze 
kell kapcsolni az „Új munkahelyekhez 
szükséges új készségek” elnevezésű 
kezdeményezéssel; hangsúlyozza, hogy 
jobban elő kell készíteni az oktatásból, 
szakképzésből és felsőoktatásból a 
keresőtevékenységet folytatók körébe 
történő, közvetlen átmenetet, és üdvözli az 
„európai ifjúsági garancia” 
kezdeményezést; véleménye szerint a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

Or. fr

Módosítás 86
Vincenzo Iovine

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket
pedig hivatalosan el kell ismerni;

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a 27 tagállamban a 
megszerzett képesítések hivatalos
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elismerését pedig meg kell könnyíteni;

Or. it

Módosítás 87
Roger Helmer

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell 
készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet 
folytatók körébe történő, közvetlen 
átmenetet, és üdvözli az „európai ifjúsági 
garancia” kezdeményezést; véleménye 
szerint a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
fenntartható stratégia kidolgozásába be kell 
vonni a szociális partnereket, a 
vállalkozások képviselőit és az ifjúsági 
szervezeteket, a megszerzett képesítéseket 
pedig hivatalosan el kell ismerni;

Or. en

Módosítás 88
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 pont (új) 

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza, hogy fejleszteni kell az 
egyetemek, a képzési intézmények és az 
ifjúsági szervezetek közötti partnerségeket, 
ily módon segítve a fiatalok 
beilleszkedését a munka világába;

Or. fr
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Módosítás 89
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy az európai és a nemzeti 
képesítési keretrendszernek támogatnia 
kell az oktatásból a munkaerőpiacra 
történő könnyebb átmenetet;

Or. en

Módosítás 90
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. határozottan támogatja az európai 
ifjúsági garancia kezdeményezésről szóló 
tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot, és 
sürgeti a Tanácsot, hogy mielőbb fogadja 
el;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. határozottan támogatja az európai 
ifjúsági garancia kezdeményezésről szóló 
tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot, és 
sürgeti a Tanácsot, hogy mielőbb fogadja 
el;
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Or. en

Módosítás 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. javasolja, hogy a Bizottság sürgesse a 
tagállamokat felsőoktatási tanterveiknek 
oly módon történő továbbfejlesztésére, 
hogy az elméleti tanítást kötelezően állami 
vagy magánvállalkozásoknál töltött 
képzési időszakok egészítsék ki, továbbá a 
gyakorlati képzés és annak keretfeltételei 
biztosítása érdekében állapítsanak meg 
garanciakeretet és minimális minőségi 
előírásokat, amelyek mindenképp 
kizárják, hogy a gyakorlati képzés egyet 
jelentsen a leplezett munkaviszonnyal;

Or. es

Módosítás 93
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy nagymértékben 
csökkenteni kell a korai iskolaelhagyást, 
amely ismereteink szerint kockázatot 
jelent a foglalkoztatásból és a 
társadalomból való jövőbeni kívülmaradás 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy ezt a 
jelenséget többféle módon kell 
megközelíteni, olyan szociális 
intézkedésekkel együtt, amelyek javítják az 
oktatást és a képzést a hátrányos helyzetű 
területeken;
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Or. en

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

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy nagymértékben 
csökkenteni kell a korai iskolaelhagyást, 
amely ismereteink szerint kockázatot
jelent a foglalkoztatásból és a 
társadalomból való jövőbeni kívülmaradás 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy ezt a 
jelenséget többféle módon kell 
megközelíteni, olyan szociális 
intézkedésekkel együtt, amelyek javítják az 
oktatást és a képzést a hátrányos helyzetű 
területeken;

Or. en

Módosítás 95
Rovana Plumb

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. véleménye szerint számos tanulmány 
bizonyította, hogy a magas színvonalú 
oktatási és gondozási programokban való 
kisgyermekkori részvétel pozitív hatással 
van a résztvevők iskolai teljesítményére, és 
később az iskolából a munkába való 
átmenetre, különösen az alacsony 
jövedelmű családokból származó és egyéb 
hátrányos helyzetű gyermekek esetében; 
úgy véli, hogy nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni arra, hogy a gyerekeket már 
egészen kiskorukban elérjék, így segítve a 
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hátrányos helyzetű csoportokba 
tartozókat, és biztosítva a magas 
színvonalú szolgáltatásokban való 
rendszeres részvételüket;

Or. en

Módosítás 96
Elizabeth Lynne

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy gondolja, hogy a fiatalok családi és 
szociális környezetét és az iskolát a 
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre 
való felkészítés tekintetében meg kell 
erősíteni;

6. úgy gondolja, hogy a tagállamoknak 
intézkedéseket kell tenniük, hogy a lehető 
legtöbb információt, választási lehetőséget 
és képzést biztosítsanak a fiatalok számára 
annak érdekében, hogy segítsék őket a 
bennük rejlő képességek 
kibontakoztatásában, ugyanakkor 
határozott véleménye, hogy ennek 
megvalósítását legjobb olyan személyekre 
bízni, akik az egyes tagállamokban helyi 
szinten, helyben végzik munkájukat;

Or. en

Módosítás 97
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy gondolja, hogy a fiatalok családi és 
szociális környezetét és az iskolát a 
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre 
való felkészítés tekintetében meg kell 
erősíteni;

6. úgy gondolja, hogy intézkedéseket kell 
tenni az iskola és a család szerepének 
megerősítésére a fiatalok
pályaválasztásában; hangsúlyozza, hogy 
mérsékelni kell a fiatalok szociális 
környezetének szerepét, amikor a jövőbeni 
pályájukról döntenek;
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Or. en

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

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy gondolja, hogy a fiatalok családi és 
szociális környezetét és az iskolát a 
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre való 
felkészítés tekintetében meg kell erősíteni;

6. úgy gondolja, hogy támogatni kell a 
fiatalok családi és szociális környezetét, 
valamint az iskolát a pályaválasztásra és az 
elhelyezkedésre való felkészítés 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 99
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy gondolja, hogy a fiatalok családi és 
szociális környezetét és az iskolát a 
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre való 
felkészítés tekintetében meg kell erősíteni;

6. úgy gondolja, hogy a fiatalok családi és 
szociális környezetét és az iskolát a 
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre való 
felkészítés tekintetében meg kell erősíteni; 
felhívja a tagállamokat, hogy a középfokú 
oktatás keretében tartsanak 
pályaválasztási tanácsadást, amelynek 
programja igazodik a munkaerő-piaci 
igényekhez, egyaránt  figyelembe véve a 
regionális szempontokat és az egyes 
tanulók speciális sajátosságait 
(képességeit); a programokat az illetékes 
nemzeti oktatási és foglalkoztatási szervek 
közösen készítik elő a szociális 
partnerekkel együtt;

Or. el
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Módosítás 100
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy gondolja, hogy a fiatalok családi és 
szociális környezetét és az iskolát a 
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre való 
felkészítés tekintetében meg kell erősíteni;

6. úgy gondolja, hogy a fiatalok családi és 
szociális környezetét és az iskolát a 
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre való 
felkészítés tekintetében meg kell erősíteni; 
hangsúlyozza, hogy az iskolának 
különleges szerep jut a munkaerőpiacra 
való képesítésben, mégpedig a 
szaktudományi oktatás, a szakmával 
kapcsolatos információk közvetítése, a 
tehetségek és képességek felismerése és 
támogatása, valamint az álláspályázati 
képzés révén; ehhez sok esetben a 
pályaválasztás és a pályaorientáció 
nyomon követése segítségével egyénileg 
kialakított, célzott támogatásra is szükség 
van;

Or. de

Módosítás 101
Birgit Sippel

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy gondolja, hogy a fiatalok családi és 
szociális környezetét és az iskolát a 
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre való 
felkészítés tekintetében meg kell erősíteni;

6. úgy gondolja, hogy a fiatalok családi és 
szociális környezetét és az iskolát a 
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre való 
felkészítés tekintetében meg kell erősíteni; 
hangsúlyozza, hogy csak ilyen módon 
alakítható ki társadalmi származástól 
függetlenül a különböző képzési 
formákhoz való hozzáférés annak 
érdekében, hogy a fiatalok számára 
lehetővé váljon a kedvükre való és a 
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kívánságaiknak megfelelő pályaválasztás;

Or. de

Módosítás 102
Georges Bach

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy gondolja, hogy a fiatalok családi és 
szociális környezetét és az iskolát a 
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre való 
felkészítés tekintetében meg kell erősíteni;

6. úgy gondolja, hogy a fiatalok családi és 
szociális környezetét és az iskolát a 
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre való 
felkészítés tekintetében meg kell erősíteni;
úgy véli, hogy a fiatalokat teljes egészében 
képesítésük és képzettségük, éppúgy mint  
törekvéseik, családi és szociális hátterük 
és életkörülményeik fényében kell 
megítélni;

Or. fr

Módosítás 103
Philippe Boulland

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy gondolja, hogy a fiatalok családi és 
szociális környezetét és az iskolát a 
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre való 
felkészítés tekintetében meg kell erősíteni;

6. úgy gondolja, hogy a fiatalok családi és 
szociális környezetét és az iskolát a 
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre való 
felkészítés tekintetében meg kell erősíteni, 
és e két környezetnek nem külön-külön, 
hanem együttesen kell működnie;

Or. fr
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Módosítás 104
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy gondolja, hogy a fiatalok családi és
szociális környezetét és az iskolát a
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre való 
felkészítés tekintetében meg kell erősíteni;

6. úgy gondolja, hogy meg kell erősíteni a
család, az ifjúsági szervezetek, a fiatalok 
szociális környezete és az iskola szerepét a 
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre való
felkészítés tekintetében;

Or. en

Módosítás 105
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy gondolja, hogy a fiatalok családi és
szociális környezetét és az iskolát a 
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre való 
felkészítés tekintetében meg kell erősíteni;

6. úgy gondolja, hogy meg kell erősíteni a
család, az ifjúsági szervezetek, a fiatalok 
szociális környezete és az iskola szerepét a 
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre való 
felkészítés tekintetében;

Or. en

Módosítás 106
Kinga Göncz

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a minőségi 
pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások 
továbbfejlesztésére van szükség; 
hangsúlyozza, hogy a szociális 
partnereknek a tervezésbe, a szervezésbe,
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a megvalósításba és a finanszírozásba 
való bevonásának fontosságát, a 
munkaerő-piaci alkalmazkodás és a 
hatékonyság biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 107
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a szociális partnerek és 
az ifjúsági szervezetek programok 
segítségével már jóval a szakképzésbe 
történő átmenetet megelőzően hozzáértő 
pályaválasztási tanácsadókká képezhetik a 
szülőket és iskolákat; a különleges 
oktatási igényű fiatalok esetében a 
támogatási intézkedéseket nyelvi és 
szakmai tekintetben a szülőkhöz és a 
szociális környezethez kell igazítani;

Or. de

Módosítás 108
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza a „peer to peer” 
hálózatokhoz, különösen a szervezett 
ifjúsági szövetségekben végzett munkához 
kapcsolódó nem formális oktatás 
jelentőségét, mégpedig közös szabadidős 
tevékenységek, nemzetközi találkozók és 
közhasznú, társadalmi munkavállalás 
révén a pályaorientációhoz szükséges 
szociális kompetenciák megszerzése és a 
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munkába állás szempontjából;

Or. de

Módosítás 109
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot, hogy a meglévő 
pályaorientációs rendszerek tekintetében 
hozzon létre korszerűsítési programot, 
valamint uniós szinten erősítse meg az e 
rendszerek közötti kapcsolatokat és 
együttműködést; megállapítja annak 
szükségességét, hogy minden egyes 
tagállamban erőteljesebben szakosodott 
ügynökségek működjenek, amelyek 
állandó kapcsolatban állnak a többi állam 
ügynökségeivel, és ily módon megbízható 
és naprakész tájékoztatást nyújthatnak az 
egyes tagállamok munkaerőpiacán nyíló 
lehetőségekről, valamint arról, hogy 
milyen képességek birtokában vagy 
megszerzését követően tölthetik be a 
fiatalok az ott kínált állásokat;

Or. es

Módosítás 110
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásuk keretében megfelelő 
intézkedéseket tegyenek a fiatalok 
megalapozott pályaválasztásának 
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támogatása érdekében, figyelembe véve 
ennek során mind a nemzeti, mind az 
európai munkaerőpiac igényeit; ezeket az 
intézkedéseket célzott gyakornoki munka 
kísérhetné;

Or. el

Módosítás 111
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a
nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 
képet nyújtanak a foglalkoztatási 
lehetőségekről, és különösen, hogy a fiatal 
lányok érdeklődését már korán fel kell 
kelteni a matematikai-műszaki 
foglalkozások iránt és támogatni kell ez 
irányú érdeklődésüket;

7. úgy véli, hogy a pályaválasztás még 
mindig erőteljesen nemek szerint 
megosztott, és ez a tényező hozzájárul a 
nemek közötti egyenlőtlenséghez; 
hangsúlyozza, hogy ez hatással van a női 
munkanélküliségre és a nők 
szegénységére is; rámutat, hogy olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 
képet nyújtanak a foglalkoztatási 
lehetőségekről, és különösen, hogy a fiatal 
lányok érdeklődését már korán fel kell 
kelteni a matematikai-műszaki 
foglalkozások iránt és támogatni kell ez 
irányú érdeklődésüket;

Or. en

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

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a
nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 

7. úgy véli, hogy a pályaválasztás még 
mindig erőteljesen nemek szerint 
megosztott, és ez a tényező hozzájárul a 
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képet nyújtanak a foglalkoztatási 
lehetőségekről, és különösen, hogy a fiatal 
lányok érdeklődését már korán fel kell 
kelteni a matematikai-műszaki 
foglalkozások iránt és támogatni kell ez 
irányú érdeklődésüket;

nemek közötti egyenlőtlenséghez; 
hangsúlyozza, hogy ez hatással van a női 
munkanélküliségre és a nők 
szegénységére is; rámutat, hogy olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 
képet nyújtanak a foglalkoztatási 
lehetőségekről, és különösen, hogy a fiatal 
lányok érdeklődését már korán fel kell 
kelteni a matematikai-műszaki 
foglalkozások iránt és támogatni kell ez 
irányú érdeklődésüket;

Or. en

Módosítás 113
Vincenzo Iovine

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a 
nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 
képet nyújtanak a foglalkoztatási 
lehetőségekről, és különösen, hogy a fiatal 
lányok érdeklődését már korán fel kell 
kelteni a matematikai-műszaki
foglalkozások iránt és támogatni kell ez 
irányú érdeklődésüket;

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a 
nemek közötti megkülönböztetést, amely 
gyakran megakadályozza vagy 
elbátortalanítja a nőket abban, hogy 
bizonyos foglalkozásokat válasszanak, és 
olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek 
átfogó képet nyújtanak a foglalkoztatási 
lehetőségekről, és különösen, hogy már 
korán támogatni kell a műszaki-
tudományos foglalkozások iránt érdeklődő 
fiatal lányokat;

Or. it

Módosítás 114
Kinga Göncz

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a 7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a 
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nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 
képet nyújtanak a foglalkoztatási 
lehetőségekről, és különösen, hogy a fiatal 
lányok érdeklődését már korán fel kell 
kelteni a matematikai-műszaki
foglalkozások iránt és támogatni kell ez 
irányú érdeklődésüket;

nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 
képet nyújtanak az oktatási és képzési 
lehetőségekről, és a későbbi foglalkoztatási 
lehetőségekről, és különösen, hogy a fiatal 
lányok érdeklődését már korán fel kell 
kelteni a tudományos, műszaki, mérnöki 
és matematikai készségeket igénylő 
foglalkozások iránt és támogatni kell ez 
irányú érdeklődésüket;

Or. en

Módosítás 115
Milan Zver

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a 
nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 
képet nyújtanak a foglalkoztatási 
lehetőségekről, és különösen, hogy a fiatal 
lányok érdeklődését már korán fel kell 
kelteni a matematikai-műszaki 
foglalkozások iránt és támogatni kell ez 
irányú érdeklődésüket;

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a 
nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 
képet nyújtanak a foglalkoztatási 
lehetőségekről, és már a gyermekkorban 
intézkedéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy növeljék a fiatalok, 
lányok és fiúk érdeklődését a matematikai-
műszaki foglalkozások iránt;

Or. en

Módosítás 116
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a 
nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 
képet nyújtanak a foglalkoztatási 

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a 
nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 
képet nyújtanak a foglalkoztatási 
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lehetőségekről, és különösen, hogy a fiatal 
lányok érdeklődését már korán fel kell 
kelteni a matematikai-műszaki
foglalkozások iránt és támogatni kell ez 
irányú érdeklődésüket;

lehetőségekről, és különösen, hogy már 
korán fel kell kelteni a fiatal lányok 
érdeklődését a matematikai, informatikai, 
természettudományi és műszaki 
foglalkozások, a fiúk érdeklődését pedig a 
nevelési, ápolói és szociális foglalkozások 
iránt és támogatni kell ez irányú 
érdeklődésüket;

Or. de

Módosítás 117
Philippe Boulland

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a 
nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 
képet nyújtanak a foglalkoztatási 
lehetőségekről, és különösen, hogy a fiatal 
lányok érdeklődését már korán fel kell 
kelteni a matematikai-műszaki 
foglalkozások iránt és támogatni kell ez 
irányú érdeklődésüket;

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a 
nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 
képet nyújtanak elsősorban a helyi 
foglalkoztatási lehetőségekről, mégpedig
azáltal, hogy a fiatalokat pályaválasztásuk 
és ez irányú teendőik során helyi 
ügynökségek támogatják, valamint úgy 
véli, hogy a fiatal lányok érdeklődését már 
korán fel kell kelteni a matematikai-
műszaki foglalkozások iránt és támogatni 
kell ez irányú érdeklődésüket;

Or. fr

Módosítás 118
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a 
nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a 
nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 
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intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 
képet nyújtanak a foglalkoztatási 
lehetőségekről, és különösen, hogy a fiatal 
lányok érdeklődését már korán fel kell 
kelteni a matematikai-műszaki 
foglalkozások iránt és támogatni kell ez 
irányú érdeklődésüket;

intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 
képet nyújtanak a foglalkoztatási 
lehetőségekről, az esélyegyenlőségért 
felelős tanácsadókat is beleértve és 
különösen, hogy a fiatal lányok 
érdeklődését már korán fel kell kelteni a 
matematikai-műszaki foglalkozások iránt 
és támogatni kell ez irányú érdeklődésüket;

Or. pt

Módosítás 119
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a 
nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 
képet nyújtanak a foglalkoztatási 
lehetőségekről, és különösen, hogy a fiatal 
lányok érdeklődését már korán fel kell 
kelteni a matematikai-műszaki 
foglalkozások iránt és támogatni kell ez 
irányú érdeklődésüket;

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a 
nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 
képet nyújtanak a foglalkoztatási 
lehetőségekről, és különösen, hogy a fiatal 
lányok érdeklődését már korán fel kell 
kelteni a matematikai-műszaki 
foglalkozások iránt, és támogatni kell ez 
irányú érdeklődésüket, különösen az olyan 
stratégiai fejlesztési ágazatokban, mint a 
környezetvédelem vagy az 
energiatakarékossági technológiák;

Or. it

Módosítás 120
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a 
nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a 
nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó 
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képet nyújtanak a foglalkoztatási 
lehetőségekről, és különösen, hogy a fiatal 
lányok érdeklődését már korán fel kell 
kelteni a matematikai-műszaki 
foglalkozások iránt és támogatni kell ez 
irányú érdeklődésüket;

képet nyújtanak a foglalkoztatási 
lehetőségekről, és különösen, hogy a fiatal 
lányok érdeklődését már korán fel kell 
kelteni a matematikai-műszaki 
foglalkozások iránt és támogatni kell ez 
irányú érdeklődésüket; tekintettel a 
munkaerő iránti jövőbeni igényre, 
célzottan ki kell aknázni a fiatal 
lányokban és nőkben rejlő képességeket; 
támogatási programok révén pedig 
mindenekelőtt le kell küzdeni a lányokban 
és fiatal nőkben a természettudományi és 
műszaki foglalkozásokkal kapcsolatos 
önbizalomhiányt;

Or. de

Módosítás 121
Georges Bach

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a fiataloknak az 
oktatási ajánlatok egyre növekvő 
sokasága közül kell választaniuk; úgy véli, 
hogy a fiatalokat folyamatosan értesíteni 
kell a munkaerő-piaci fejleményekről az 
ahhoz szükséges készségeknek a 
fejlesztése érdekében, hogy egyetlen 
oktatási és szakképzési tanulmányait 
befejező végzős se maradjon munkahely 
nélkül, valamint annak érdekében, hogy 
az iskola és a munka világát össze 
lehessen egyeztetni;

Or. de

Módosítás 122
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a tagállamokat, hogy a 
szociális partnerekkel együttműködve 
erősítsék a középiskolai szakképzést, 
hiszen a tagállamok között ezen a 
területen jelentős eltérések vannak a 
részvételi arányt és a szakképzési ágazat 
szervezettséget illetően; rámutat arra, 
hogy ez döntően hozzájárulhat az Európa 
2020 stratégiában rögzített,  a 
lemorzsolódók számának csökkentésével 
és a munkanélküliség elleni küzdelemmel 
kapcsolatos célkitűzések eléréséhez; 
hangsúlyozza, hogy a nyílt koordinációs 
módszer keretein belül elő kell mozdítani 
a bevált gyakorlatok cseréjét;

Or. el

Módosítás 123
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza a rugalmasabb oktatási 
formák, mint például a szabadegyetemek 
megteremtésének és az internet 
felsőoktatásban való használata 
fokozásának a jelentőségét annak 
érdekében, hogy valamennyi fiatal magas 
színvonalú képzésben részesülhessen, és 
abból egyikőjük se rekesztődjön ki 
távolság vagy kedvezőtlen órarend 
következtében; a fiataloknak a 
munkaerőpiacra való kései belépése és a 
szociális biztonsági rendszerek 
fenntarthatóságával kapcsolatos 
problémák miatt rendkívül fontos a 
munka és a tanulás 
összeegyeztethetőségéhez szükséges 
feltételek megteremtése;
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Or. el

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

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges feltétele az aktív
munkaerő-piaci politika – beleértve a 
fiatalokra irányuló, állami támogatásban 
részesülő foglalkoztatási programokat –, 
valamint az új, fenntartható, jó 
munkahelyek létrehozása,
és hogy e célra fel kell használni a
rendelkezésre álló alapokat, így például az 
ESZA-t;

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges elemei az 
inkluzív munkaerő-piaci intézkedések,
például a fiatalokra irányuló, állami 
támogatásban részesülő foglalkoztatási 
programok, az új, fenntartható, jó 
munkahelyek létrehozása, az önkéntes 
munka szakmai tapasztalatként való 
elismerése, valamint a vállalkozói kedv 
előmozdítása; hangsúlyozza, hogy 
többféle uniós támogatás is rendelkezésre 
áll a fiatalok számára, olyan eszközök 
révén, mint például az Európai Szociális 
Alap, a mobilitási programok (Erasmus, 
Leonardo) és az Ifjúság program, de a 
finanszírozási források sokfélesége 
megnehezíti az ifjúsági szervezetek 
számára a szükségleteiknek megfelelő 
forrásokhoz való hozzájutást;
hangsúlyozza, hogy a fiataloknak 
könnyen hozzáférhető finanszírozásra van 
szükségük, amelyet – adott esetben –
önkéntesek és kis szervezetek is 
kezelhetnek, és amely lehetővé teszi olyan 
átfogó intézkedések finanszírozását, 
amelyek több dimenziót – például a 
foglalkoztatást, a mobilitást, a társadalmi 
integrációt és a kulturális tevékenységeket 
– is magukban foglalnak;

Or. en
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Módosítás 125
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges feltétele az aktív
munkaerő-piaci politika – beleértve a 
fiatalokra irányuló, állami támogatásban 
részesülő foglalkoztatási programokat –, 
valamint az új, fenntartható, jó 
munkahelyek létrehozása,
és hogy e célra fel kell használni a
rendelkezésre álló alapokat, így például az 
ESZA-t;

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges elemei az 
inkluzív munkaerő-piaci intézkedések,
például a fiatalokra irányuló, állami 
támogatásban részesülő foglalkoztatási 
programok és az új, fenntartható, jó 
munkahelyek létrehozása; hangsúlyozza, 
hogy többféle uniós támogatás is 
rendelkezésre áll a fiatalok számára, olyan 
eszközök révén, mint például az Európai 
Szociális Alap, a mobilitási programok 
(Erasmus, Leonardo) és az Ifjúság 
program, de a finanszírozási források 
sokfélesége megnehezíti az ifjúsági 
szervezetek számára a szükségleteiknek 
megfelelő forrásokhoz való hozzájutást; 
felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa az 
Európai Szociális Alap hatékonyabb 
felhasználását a fiatalok 
foglalkoztatottságának növelése 
érdekében; hangsúlyozza, hogy a 
fiataloknak könnyen hozzáférhető 
finanszírozásra van szükségük, amelyet –
adott esetben – önkéntesek és kis 
szervezetek is kezelhetnek, és amely 
lehetővé teszi olyan átfogó intézkedések 
finanszírozását, amelyek több dimenziót –
például a foglalkoztatást, a mobilitást, a 
társadalmi integrációt és a kulturális 
tevékenységeket – is magukban foglalnak;

Or. en

Módosítás 126
Vincenzo Iovine

Véleménytervezet
8 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges feltétele az 
aktív munkaerő-piaci politika – beleértve 
a fiatalokra irányuló, állami támogatásban 
részesülő foglalkoztatási programokat –, 
valamint az új, fenntartható, jó 
munkahelyek létrehozása, és hogy e célra 
fel kell használni a rendelkezésre álló 
alapokat, így például az ESZA-t;

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség csökkentése 
mint célkitűzés nem érhető el egy európai 
uniós szinten összehangolt, inkluzív 
növekedést támogató stratégia 
végrehajtása nélkül, beleértve a fiatalokra 
irányuló, állami támogatásban részesülő 
foglalkoztatási programokat, valamint az 
új, fenntartható, jó munkahelyek 
létrehozását;

Or. it

Módosítás 127
Elizabeth Lynne

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges feltétele az aktív 
munkaerő-piaci politika – beleértve a 
fiatalokra irányuló, állami támogatásban 
részesülő foglalkoztatási programokat –, 
valamint az új, fenntartható, jó 
munkahelyek létrehozása, és hogy e célra 
fel kell használni a rendelkezésre álló 
alapokat, így például az ESZA-t;

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges feltétele az aktív 
munkaerő-piaci politika, valamint az új, 
fenntartható, jó munkahelyek létrehozása, 
és hogy e célra fel kell használni a 
rendelkezésre álló alapokat, így például az 
ESZA-t;

Or. en

Módosítás 128
Roger Helmer

Véleménytervezet
8 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges feltétele az aktív 
munkaerő-piaci politika – beleértve a 
fiatalokra irányuló, állami támogatásban 
részesülő foglalkoztatási programokat –, 
valamint az új, fenntartható, jó 
munkahelyek létrehozása, és hogy e célra 
fel kell használni a rendelkezésre álló 
alapokat, így például az ESZA-t;

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges feltétele a 
vállalkozói szellemen és a 
vállalkozásbarát környezeten alapuló,
aktív munkaerő-piaci politika – beleértve a 
fiatalokra irányuló, állami támogatásban 
részesülő foglalkoztatási programokat –, 
valamint az új, fenntartható, jó 
munkahelyek létrehozása, és hogy e célra 
fel kell használni a rendelkezésre álló 
alapokat, így például az ESZA-t;

Or. en

Módosítás 129
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges feltétele az aktív 
munkaerő-piaci politika – beleértve a 
fiatalokra irányuló, állami támogatásban 
részesülő foglalkoztatási programokat –, 
valamint az új, fenntartható, jó 
munkahelyek létrehozása, és hogy e célra
fel kell használni a rendelkezésre álló 
alapokat, így például az ESZA-t;

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges feltétele az aktív 
munkaerő-piaci politika – beleértve a 
fiatalokra irányuló, állami támogatásban 
részesülő foglalkoztatási programokat –, 
valamint az új, fenntartható, jó 
munkahelyek létrehozása, és hogy e célok 
megvalósítása érdekében arra van 
szükség, hogy maximalizálzák, illetve 
hatékonyan és célzottan használják fel a 
rendelkezésre álló alapokat, így például az 
ESZA-t;

Or. en
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Módosítás 130
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges feltétele az aktív 
munkaerő-piaci politika – beleértve a 
fiatalokra irányuló, állami támogatásban 
részesülő foglalkoztatási programokat –, 
valamint az új, fenntartható, jó 
munkahelyek létrehozása, és hogy e célra 
fel kell használni a rendelkezésre álló 
alapokat, így például az ESZA-t;

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges feltétele az aktív 
munkaerő-piaci politika – beleértve a 
fiatalokra irányuló, állami támogatásban 
részesülő foglalkoztatási programokat –, 
valamint az új, fenntartható, jó és 
tisztességesen megfizetett munkahelyek 
létrehozása, és hogy e célra fel kell 
használni a rendelkezésre álló alapokat, így 
például az ESZA-t; 

Or. pt

Módosítás 131
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges feltétele az aktív 
munkaerő-piaci politika – beleértve a 
fiatalokra irányuló, állami támogatásban 
részesülő foglalkoztatási programokat –, 
valamint az új, fenntartható, jó 
munkahelyek létrehozása, és hogy e célra 
fel kell használni a rendelkezésre álló 
alapokat, így például az ESZA-t;

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges feltétele az aktív 
munkaerő-piaci politika – beleértve a 
fiatalokra irányuló, állami támogatásban 
részesülő foglalkoztatási programokat –, 
valamint az új, fenntartható, jó 
munkahelyek és új vállalkozások
létrehozása – amelyek biztosítják a 
vállalkozási kultúra előmozdítását az 
iskolákban –, továbbá a kezdeményezések 
megtételére irányuló ösztönzők, a 
vállalkozásindításhoz nyújtott szakmai 
segítség, az adminisztrációs folyamatok a 
vállalkozói tevékenység megkezdésének 
felgyorsítása érdekében történő 
egyszerűsítése, a vállalatvezetés 
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megkönnyítését célzó, helyi szintű 
szolgáltatási hálózatok, és a termékek és 
folyamatok innovációjának előmozdítása 
érdekében a felsőoktatási intézményekkel 
és kutatóközpontokkal való összeköttetés;

Or. it

Módosítás 132
Philippe Boulland

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges feltétele az aktív 
munkaerő-piaci politika – beleértve a 
fiatalokra irányuló, állami támogatásban 
részesülő foglalkoztatási programokat –, 
valamint az új, fenntartható, jó 
munkahelyek létrehozása, és hogy e célra 
fel kell használni a rendelkezésre álló 
alapokat, így például az ESZA-t;

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges feltétele az aktív 
munkaerő-piaci politika – beleértve a 
fiatalokra irányuló, állami támogatásban 
részesülő foglalkoztatási programokat –, 
valamint az új, fenntartható, jó 
munkahelyek létrehozása, és hogy e célra 
fel kell használni a rendelkezésre álló 
alapokat, így például az ESZA-t, 
különösen a fiatalok támogatása terén, 
mégpedig olyan helyi tájékoztatási 
központok létrehozásával, amelyek 
fogadják, tájékoztatják, orientálják a 
fiatalokat, és a lakóhelyükhöz legközelebb 
elérhető szakképzési programokat 
ajánlanak nekik;

Or. fr

Módosítás 133
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében 
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tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges feltétele az aktív 
munkaerő-piaci politika – beleértve a 
fiatalokra irányuló, állami támogatásban 
részesülő foglalkoztatási programokat –, 
valamint az új, fenntartható, jó 
munkahelyek létrehozása, és hogy e célra 
fel kell használni a rendelkezésre álló 
alapokat, így például az ESZA-t;

tapasztalható munkanélküliség 
csökkentésének szükséges feltétele az aktív 
munkaerő-piaci politika – beleértve a 
fiatalokra irányuló, állami támogatásban 
részesülő foglalkoztatási programokat –, 
valamint az új, fenntartható, jó 
munkahelyek létrehozása, és hogy e célra 
fel kell használni a rendelkezésre álló 
alapokat, így például az ESZA-t; 
hangsúlyozza, hogy az ESZA-
programokra való jelentkezéssel 
kapcsolatban hozzáférhetőbb és 
átláthatóbb módszerek kidolgozására van 
szükség;

Or. bg

Módosítás 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. üdvözli az EBB nagyobb 
szerepvállalását a diákokra irányuló 
finanszírozási programok létrehozása és a 
fiatalok önálló vállalkozói 
kezdeményezéseinek támogatása terén; 
úgy véli, hogy az EBB-nek még 
jelentősebb szerepet kell vállalnia annak 
érdekében, hogy célzottan hajtson végre 
befektetéseket a tagállamok számára 
magas hozzáadott értékkel rendelkező 
ágazatokban és különösen a fiatalok 
foglalkoztatása és minőségi képzése 
érdekében komoly erőfeszítéseket tevő 
vállalkozásokban;

Or. es
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Módosítás 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8b. hangsúlyozza a kkv-k kiemelkedő 
szerepét a lakosság és így az európai 
fiatalok jelentős részének 
foglalkoztatásában, ezért 
elengedhetetlennek tartja a kkv-k 
támogatását munkavállalóik képesítésük 
és versenyképességük javítása céljából 
történő folyamatos képzése terén; 
javasolja annak a lehetőségnek a 
megvizsgálását, hogy a kkv-k 
munkavállalói számára közös, Európán 
belüli képzési szolgáltatásokat hozzanak 
létre;

Or. es

Módosítás 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8c. hangsúlyozza az önálló vállalkozói 
kezdeményezések jelentőségét a fiatalok 
körében tapasztalható munkanélküliség 
elleni küzdelem és a fiatalok számára 
nyíló új lehetőségek teremtése terén; ezért 
nyomatékosan felszólítja a Bizottságot, 
hogy hozzon létre nagy ívű, kormányok, 
egyetemek és vállalkozások közötti 
együttműködési programokat, amelyek új 
vállalkozások alapításakor 
iránymutatással és tanácsadással látják el 
a fiatalokat; felkéri a Bizottságot, hogy 
valamennyi tagállamban az önálló 
vállalkozói  kultúra fokozottabb 
kialakítása mellett foglaljanak állást;
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Or. es

Módosítás 137
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. kiemeli a munka- és szakképzési 
helyek közvetítésére irányuló 
közszolgáltatások javításának fontosságát, 
egyrészt a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség elleni küzdelem 
fokozása érdekében, másrészt pedig annak 
érdekében, hogy a munkanélküliek 
számára is lehetővé váljon a hozzáférés a 
munkaerő-piaci igényekhez igazodó 
képzési programokhoz;

Or. el

Módosítás 138
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni 
támogatáson keresztül alkalmassá kell 
tenni a munkaerő-piacra, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése a különösen hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok integrálásának 
hatékony eszköze;

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat támogatni 
kell egyéni szükségleteik tekintetében, és a
munkaerő-piaci integrációjuk és a 
minőségi munkahelyekhez való 
hozzáférésük javítása érdekében; úgy véli, 
hogy a gyakornoki helyek állami 
támogatásban részesítése hatékony eszköze 
lehet különösen hátrányos helyzetben lévő 
fiatalok integrálásának; ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú a 
munkaerőpiacra való első belépés, és 
minden integrációs intézkedésnek a 
szabályozott munkaerőpiacra való korai 
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bejutást kell céloznia, és ezeket az egyének 
szükségleteit előtérbe helyező támogatási 
intézkedéseknek kell kísérniük; 
hangsúlyozza a szegény fiataloknak a 
külföldi tapasztalatszerzéssel kapcsolatos 
sajátos nehézségeit, amelyeket a pénzügyi 
és nyelvi korlátok, valamint egyes 
esetekben a távolságok miatti hátrány idéz 
elő; meggyőződése, hogy a pénzügyi 
támogatásnak kifejezetten a 
leghátrányosabb helyzetben lévők igényeit 
kell szolgálnia;

Or. en

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

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni 
támogatáson keresztül alkalmassá kell 
tenni a munkaerő-piacra, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése a különösen hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok integrálásának 
hatékony eszköze;

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat támogatni 
kell egyéni szükségleteik tekintetében, és a 
munkaerő-piaci integrációjuk és a 
minőségi munkahelyekhez való 
hozzáférésük javítása érdekében; úgy véli, 
hogy a gyakornoki helyek állami 
támogatásban részesítése hatékony eszköze 
lehet különösen hátrányos helyzetben lévő 
fiatalok integrálásának; ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú a 
munkaerőpiacra való első belépés, és 
minden integrációs intézkedésnek a 
szabályozott munkaerőpiacra való korai 
bejutást kell céloznia, és ezeket az egyének 
szükségleteit előtérbe helyező támogatási 
intézkedéseknek kell kísérniük; 
hangsúlyozza a szegény fiataloknak a 
külföldi tapasztalatszerzéssel kapcsolatos 
sajátos nehézségeit, amelyeket a pénzügyi 
és nyelvi korlátok, valamint egyes 
esetekben a távolságok miatti hátrány idéz 
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elő; meggyőződése, hogy a pénzügyi 
támogatásnak kifejezetten a 
leghátrányosabb helyzetben lévők igényeit 
kell szolgálnia;
hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni 
támogatáson keresztül alkalmassá kell 
tenni a munkaerő-piacra, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése a különösen hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok integrálásának 
hatékony eszköze;

Or. en

Módosítás 140
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni 
támogatáson keresztül alkalmassá kell 
tenni a munkaerő-piacra, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése a különösen hátrányos
helyzetben lévő fiatalok integrálásának 
hatékony eszköze;

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat –
különösen azokat, akik sem az oktatásban, 
sem pedig a foglalkoztatásban nem 
vesznek részt – egyéni támogatásban kell 
részesíteni, hogy segítsék őket 
tanulmányaik befejezésében, növeljék a 
foglalkoztathatóságukat és elősegítsék a 
foglalkoztatásból az oktatásba való 
átmenetüket, és hogy a gyakornoki helyek 
állami támogatásban részesítése a 
különösen hátrányos helyzetben lévő 
fiatalok integrálásának hatékony eszköze;

Or. en

Módosítás 141
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
9 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni 
támogatáson keresztül alkalmassá kell 
tenni a munkaerő-piacra, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése a különösen hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok integrálásának 
hatékony eszköze;

9. hangsúlyozza, hogy valamennyi fiatal 
szakmai képzését egyéni támogatáson 
keresztül kell segíteni, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése és ingyenes elérhetősége a 
különösen hátrányos helyzetben lévő 
fiatalok integrálásának hatékony eszköze;

Or. pt

Módosítás 142
Birgit Sippel

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni 
támogatáson keresztül alkalmassá kell 
tenni a munkaerő-piacra, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése a különösen hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok integrálásának 
hatékony eszköze;

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni 
támogatáson keresztül alkalmassá kell 
tenni a munkaerő-piacra, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése a különösen hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok integrálásának 
hatékony eszköze; hangsúlyozza, hogy a 
sikeres munkaerő-piaci integráció 
feltétele a gyermekek és fiatalok célzott 
korai, iskolai támogatása;

Or. de

Módosítás 143
Roger Helmer

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
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esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni 
támogatáson keresztül alkalmassá kell 
tenni a munkaerő-piacra, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése a különösen hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok integrálásának 
hatékony eszköze;

esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni 
támogatáson keresztül alkalmassá kell 
tenni a munkaerő-piacra, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése a különösen hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok integrálásának 
hatékony eszköze; ezenkívül az európai 
intézmények által meghatározott 
kritériumok nem tehetnek különbséget 
„szegény” és „nem szegény” európai 
polgárok között, hanem ezt a tagállamok 
által már meghatározott normák szerint 
fogják meghatározni;

Or. en

Módosítás 144
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni 
támogatáson keresztül alkalmassá kell 
tenni a munkaerő-piacra, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése a különösen hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok integrálásának 
hatékony eszköze;

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni 
támogatáson keresztül alkalmassá kell 
tenni a munkaerő-piacra, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése a különösen hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok integrálásának 
hatékony eszköze, és különösen a 
fogyatékossággal élőké, a jövőbeni 
inaktivitásuk és a társadalomból való 
kirekesztésük kockázatának csökkentése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 145
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
9 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni 
támogatáson keresztül alkalmassá kell 
tenni a munkaerő-piacra, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése a különösen hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok integrálásának 
hatékony eszköze;

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni 
támogatáson keresztül alkalmassá kell 
tenni a munkaerő-piacra, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése a különösen hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok integrálásának 
hatékony eszköze; felhívja a tagállamokat 
és az Európai Bizottságot, hogy 
ösztönözzék a fogyatékossággal élő 
fiatalokra irányuló oktatási és képzési 
lehetőségekre vonatkozó tájékoztató 
kampányokat, például a 
Fogyatékossággal Élők Európai Fóruma 
keretében végrehajtott projektek és az 
Erasmus Hallgatói Hálózat Erasmus a 
fogyatékossággal élő hallgatókért 
elnevezésű projektjének segítségével;

Or. bg

Módosítás 146
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni 
támogatáson keresztül alkalmassá kell 
tenni a munkaerő-piacra, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése a különösen hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok integrálásának 
hatékony eszköze;

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni 
támogatáson keresztül alkalmassá kell 
tenni a munkaerőpiacra, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése, valamint a képzést kísérő 
támogatások szabványosított rendszere a 
különösen hátrányos helyzetben lévő 
fiatalok integrálásának hatékony eszköze;

Or. de



AM\856627HU.doc 81/100 PE458.607v01-00

HU

Módosítás 147
Philippe Boulland

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni 
támogatáson keresztül alkalmassá kell 
tenni a munkaerő-piacra, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése a különösen hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok integrálásának 
hatékony eszköze;

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási 
esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni 
támogatáson, úgymint a mentoráláshoz 
való hozzáférésen keresztül alkalmassá 
kell tenni a munkaerő-piacra, és hogy a 
gyakornoki helyek állami támogatásban 
részesítése a különösen hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok integrálásának 
hatékony eszköze;

Or. fr

Módosítás 148
Georges Bach

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9a. megállapítja, hogy különösen a 
NEET-csoportot veszélyezteti tartós 
munkanélküliség, vagyis azokat a 
fiatalokat, akik sem munkával nem 
rendelkeznek, sem képzésben nem vesznek 
részt; úgy véli, hogy a különösen 
veszélyeztetett fiataloknak a meglévő 
közoktatási és szakképzési programokról 
való tájékoztatása, valamint az illetékes 
foglalkoztatási szolgálathoz való közvetlen 
kapcsolat kialakítása céljából helyi és 
regionális szinten elő kell mozdítani a 
tájékoztató kampányokat;

Or. de
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Módosítás 149
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
megfelelő képzési programok létrehozása 
segítségével foglalkoztatási lehetőségeket 
teremtsenek a fogyatékossággal élő 
fiatalok számára, és a fiatal lakosság e 
fontos részének nagyobb mértékű 
társadalmi integrációja és részvétele 
érdekében fokozottabban támogassák a 
foglalkoztatásuk előmozdítását célzó 
intézkedéseket;

Or. es

Módosítás 150
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza mind az oktatási, mind a 
szakmai mobilitás lényeges szerepét, 
amely nemcsak a szakmai és személyes 
önmegvalósítás lényeges tényezője, hanem 
lehetővé teszi az európai identitás 
megerősödését és hozzájárul az Európai 
Unió gazdasági és társadalmi 
kohéziójához;

Or. it



AM\856627HU.doc 83/100 PE458.607v01-00

HU

Módosítás 151
Roger Helmer

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy új képzési 
módokat kell kidolgozni, különös 
tekintettel az egyetemek és vállalkozások 
közötti együttműködésen alapuló 
módszerekre, amelyek összhangban 
vannak az elérhető munkahelyekhez 
szükséges készségek fejlesztésének elvével; 

Or. en

Módosítás 152
Bastiaan Belder

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy az Eurofound 
2009–2012 közötti időszakra szóló 
munkaprogramja magában foglalja „A 
fogyatékkal vagy egészségügyi 
problémákkal élő fiatalok aktív bevonása” 
elnevezésű egyedi projektet, és rámutat, 
hogy e tekintetben fontos szerepet kell 
játszaniuk a fogyatékkal élő vagy 
intézményi gondozásban felnőtt fiatalok 
számára szociális és szakmai készségekkel 
kapcsolatos képzést nyújtó képzési 
központoknak; kéri, hogy szükség esetén 
támogassák e képzési központok 
kialakítását és munkáját;

Or. en
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Módosítás 153
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy mind nemzeti, 
mind európai szinten szükség van olyan 
intézkedésekre, amelyek teljes körűen 
megvilágítják a munkából, az oktatásból 
és a szakképzésből kimaradó fiatalok 
jelenségét; felhívja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együttműködve állapítsa 
meg ezen fiatalok marginalizálódásának 
okait, és tegyen javaslatokat nemcsak 
reintegrációjukra, hanem a jelenség elleni 
fellépésre is, mégpedig az európai 
munkavállalók  foglalkoztathatóságára és 
versenyképességére, valamint az iskolai 
lemorzsolódás elleni küzdelemre irányuló, 
az eljövendő évtizedre vonatkozó 
célkitűzéseinek eléréséért tett 
erőfeszítéseinek keretében;

Or. el

Módosítás 154
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás 
megfelelő eszköze az, ha annak 
valamennyi szakaszában gyakorlatot 
végeznek, ám a gyakorlat nem 
helyettesítheti a törvényes álláshelyeket, 
továbbá biztosítani kell a megfelelő 
jövedelmet és szociális védelmet, és be kell 
vezetni a gyakornokságra vonatkozó 
európai minőségi keretrendszert;

10. hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás 
megfelelő eszköze az, ha a pályaorientáció
valamennyi szakaszában és a munkába 
állás kezdetén gyakorlatot végeznek, és 
tekintettel a jelenlegi helyzetre, a 
fiataloknak esélyt kell nyújtani arra, hogy 
akár határozott idejű, fizetett vagy 
fizetetlen gyakorlat, vagy határozott idejű 
munkaszerződések keretében belépjenek a 
munkaerőpiacra, ám a gyakorlat nem 
helyettesítheti a törvényes álláshelyeket, 
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továbbá alapvetően elő kell irányozni a 
szociális jogokat, és be kell vezetni a 
gyakornokságra vonatkozó európai 
minőségi keretrendszert;

Or. de

Módosítás 155
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás 
megfelelő eszköze az, ha annak
valamennyi szakaszában gyakorlatot 
végeznek, ám a gyakorlat nem 
helyettesítheti a törvényes álláshelyeket, 
továbbá biztosítani kell a megfelelő 
jövedelmet és szociális védelmet, és be kell 
vezetni a gyakornokságra vonatkozó 
európai minőségi keretrendszert;

10. hangsúlyozza, hogy a szakmai 
gyakorlat a pályaválasztás valamennyi 
szakaszában megfelelő segítséget jelent a 
megfelelő pálya kiválasztásában, 
emlékeztet arra, hogy 
minimumszabályokat kell megállapítani a 
szakmai gyakorlatok tekintetében – ilyen 
például a megfelelő jövedelem és szociális
védelem –, és biztosítani kell oktatási 
értéküket; emlékeztet arra, hogy a 
szakmai gyakorlatok nem helyettesíthetik 
a valódi állásokat; hangsúlyozza, hogy 
sürgős szükség van a gyakornokságra 
vonatkozó, jogilag kötelező érvényű
európai minőségi keretrendszerre, és hogy 
a Bizottságnak egy olyan menetrendet 
magában foglaló cselekvési tervet kell 
benyújtania, amely ismerteti e minőségi 
keretrendszer megvalósítását;

Or. en

Módosítás 156
Roger Helmer

Véleménytervezet
10 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás 
megfelelő eszköze az, ha annak 
valamennyi szakaszában gyakorlatot 
végeznek, ám a gyakorlat nem 
helyettesítheti a törvényes álláshelyeket, 
továbbá biztosítani kell a megfelelő 
jövedelmet és szociális védelmet, és be kell 
vezetni a gyakornokságra vonatkozó 
európai minőségi keretrendszert;

10. hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás 
megfelelő eszköze az, ha annak 
valamennyi szakaszában gyakorlatot 
végeznek, ám a gyakorlat nem 
helyettesítheti a törvényes álláshelyeket, 
továbbá biztosítani kell a megfelelő 
jövedelmet és szociális védelmet, a 
tagállamok munkaügyi normáiban 
meghatározottakkal összhangban;

Or. en

Módosítás 157
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás 
megfelelő eszköze az, ha annak 
valamennyi szakaszában gyakorlatot 
végeznek, ám a gyakorlat nem 
helyettesítheti a törvényes álláshelyeket, 
továbbá biztosítani kell a megfelelő 
jövedelmet és szociális védelmet, és be kell 
vezetni a gyakornokságra vonatkozó 
európai minőségi keretrendszert;

10. hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás 
megfelelő eszköze az, ha annak 
valamennyi szakaszában gyakorlatot 
végeznek, ám a gyakorlat nem 
helyettesítheti a törvényes álláshelyeket, 
azt időben rendkívül korlátozni kell,
továbbá biztosítani kell a megfelelő 
jövedelmet és szociális védelmet, és 
valamennyi oktatási és képzési jogviszony 
területére sürgősen be kell vezetni a 
gyakornokságra vonatkozó európai 
minőségi keretrendszert;

Or. de

Módosítás 158
Birgit Sippel

Véleménytervezet
10 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás 
megfelelő eszköze az, ha annak 
valamennyi szakaszában gyakorlatot 
végeznek, ám a gyakorlat nem 
helyettesítheti a törvényes álláshelyeket, 
továbbá biztosítani kell a megfelelő 
jövedelmet és szociális védelmet, és be kell 
vezetni a gyakornokságra vonatkozó 
európai minőségi keretrendszert;

10. hangsúlyozza, hogy – mindaddig, amíg 
az egyértelműen a gyakornok képzését 
szolgálja – a pályaválasztás megfelelő 
eszköze az, ha annak valamennyi 
szakaszában gyakorlatot végeznek, ám a 
gyakorlat nem helyettesítheti a törvényes 
álláshelyeket, továbbá biztosítani kell a 
megfelelő jövedelmet és szociális 
védelmet, és a gyakornokok 
kihasználásának elkerülése érdekében be 
kell vezetni a gyakornokságra vonatkozó 
európai minőségi keretrendszert;

Or. de

Módosítás 159
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás 
megfelelő eszköze az, ha annak 
valamennyi szakaszában gyakorlatot 
végeznek, ám a gyakorlat nem 
helyettesítheti a törvényes álláshelyeket, 
továbbá biztosítani kell a megfelelő 
jövedelmet és szociális védelmet, és be kell 
vezetni a gyakornokságra vonatkozó 
európai minőségi keretrendszert;

10. hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás 
megfelelő eszköze az, ha annak 
valamennyi szakaszában minőségi 
gyakorlatot végeznek, ám a gyakorlat nem 
helyettesítheti a törvényes álláshelyeket, 
továbbá biztosítani kell a megfelelő 
jövedelmet és szociális védelmet, és be kell 
vezetni a gyakornokságra vonatkozó 
európai minőségi keretrendszert; felszólít a 
gyakorlat és az önkéntesség 
figyelembevételére a munkával töltött évek 
számának megállapítása során és a 
nyugdíjbiztosítás tekintetében;

Or. bg
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Módosítás 160
Rovana Plumb

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás 
megfelelő eszköze az, ha annak 
valamennyi szakaszában gyakorlatot 
végeznek, ám a gyakorlat nem 
helyettesítheti a törvényes álláshelyeket, 
továbbá biztosítani kell a megfelelő 
jövedelmet és szociális védelmet, és be kell 
vezetni a gyakornokságra vonatkozó 
európai minőségi keretrendszert;

10. hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás 
megfelelő eszköze az, ha annak
valamennyi szakaszában gyakorlatot 
végeznek, ám a gyakorlat nem 
helyettesítheti a törvényes álláshelyeket, 
továbbá biztosítani kell a megfelelő 
jövedelmet és szociális védelmet; rámutat 
annak fontosságára, hogy javítsák a 
szakmai gyakorlatok és a 
tanulószerződéses gyakorlatok 
színvonalát, és hangsúlyozza, hogy be kell 
vezetni a gyakornokságra vonatkozó 
európai minőségi keretrendszert;

Or. en

Módosítás 161
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás 
megfelelő eszköze az, ha annak 
valamennyi szakaszában gyakorlatot 
végeznek, ám a gyakorlat nem 
helyettesítheti a törvényes álláshelyeket, 
továbbá biztosítani kell a megfelelő 
jövedelmet és szociális védelmet, és be kell 
vezetni a gyakornokságra vonatkozó 
európai minőségi keretrendszert;·

10. hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás 
megfelelő eszköze az, ha annak 
valamennyi szakaszában gyakorlatot 
végeznek, ám a gyakorlat nem 
helyettesítheti a törvényes álláshelyeket, 
továbbá biztosítani kell a megfelelő 
jövedelmet és szociális védelmet, illetve 
társadalombiztosítási szabályozást, és be 
kell vezetni a gyakornokságra vonatkozó 
európai minőségi keretrendszert;·

Or. el
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Módosítás 162
Georges Bach

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás 
megfelelő eszköze az, ha annak 
valamennyi szakaszában gyakorlatot 
végeznek, ám a gyakorlat nem 
helyettesítheti a törvényes álláshelyeket, 
továbbá biztosítani kell a megfelelő
jövedelmet és szociális védelmet, és be kell 
vezetni a gyakornokságra vonatkozó 
európai minőségi keretrendszert;

10. hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás 
megfelelő eszköze az, ha annak 
valamennyi szakaszában gyakorlatot 
végeznek, ám a gyakorlat nem 
helyettesítheti a törvényes álláshelyeket, 
továbbá biztosítani kell a jövedelmet és 
szociális védelmet, és be kell vezetni a 
gyakornokságra vonatkozó európai 
minőségi keretrendszert;

Or. de

Módosítás 163
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10a. kéri, hogy a mobilitás előmozdítását 
célzó oktatási programokat hosszabbítsák 
meg a 2013. utáni időszakra is, továbbá 
felkéri a Bizottságot, hogy a jövőbeni 
keretprogramok kidolgozása során 
jelentősen növelje az erre a célra szánt 
pénzügyi forrásokat;

Or. it

Módosítás 164
Elizabeth Lynne

Véleménytervezet
11 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

11. hangsúlyozza, hogy hivatásuk 
gyakorlása során a fiatalok számára 
hozzáférhetővé kell tenni a szakmai 
továbbképzést, és hogy az egész életen át 
tartó tanulást a munkába állás kezdetétől 
támogatni kell.

11. hangsúlyozza, hogy hivatásuk 
gyakorlása során a fiatalok számára ideális 
esetben hozzáférhetővé kell tenni a 
szakmai továbbképzést, és hogy az egész 
életen át tartó tanulást a munkába állás 
kezdetétől támogatni kell;

Or. en

Módosítás 165
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. hangsúlyozza, hogy hivatásuk 
gyakorlása során a fiatalok számára 
hozzáférhetővé kell tenni a szakmai
továbbképzést, és hogy az egész életen át 
tartó tanulást a munkába állás kezdetétől 
támogatni kell.

11. hangsúlyozza, hogy hivatásuk 
gyakorlása során a fiatalok számára 
hozzáférhetővé kell tenni a továbbképzést, 
és hogy az egész életen át tartó tanulást a 
munkába állás kezdetétől támogatni kell;

Or. en

Módosítás 166
Milan Zver

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. hangsúlyozza, hogy hivatásuk 
gyakorlása során a fiatalok számára 
hozzáférhetővé kell tenni a szakmai
továbbképzést, és hogy az egész életen át 
tartó tanulást a munkába állás kezdetétől 
támogatni kell.

11. hangsúlyozza, hogy hivatásuk 
gyakorlása során a fiatalok számára 
hozzáférhetővé kell tenni a továbbtanulást 
és a továbbképzést, és hogy az egész életen 
át tartó tanulással kapcsolatos 
megközelítést a munkába állás kezdetétől 
támogatni kell;
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Or. en

Módosítás 167
Kinga Göncz

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. hangsúlyozza, hogy hivatásuk 
gyakorlása során a fiatalok számára 
hozzáférhetővé kell tenni a szakmai 
továbbképzést, és hogy az egész életen át 
tartó tanulást a munkába állás kezdetétől 
támogatni kell;

11. hangsúlyozza, hogy hivatásuk 
gyakorlása során a fiatalok számára 
hozzáférhetővé kell tenni a szakképzést, és 
hogy az egész életen át tartó tanulást a 
munkába állás kezdetétől támogatni kell;

Or. en

Módosítás 168
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11.hangsúlyozza, hogy hivatásuk 
gyakorlása során a fiatalok számára 
hozzáférhetővé kell tenni a szakmai 
továbbképzést, és hogy az egész életen át 
tartó tanulást a munkába állás kezdetétől 
támogatni kell. 

11. hangsúlyozza, hogy hivatásuk 
gyakorlása során a fiatalok számára – akár
munkaidő alatti – képzési lehetőségek 
biztosításával hozzáférhetővé kell tenni a 
szakmai továbbképzést, és hogy az egész 
életen át tartó tanulást a munkába állás 
kezdetétől támogatni kell;

Or. pt

Módosítás 169
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
11 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

11. hangsúlyozza, hogy hivatásuk 
gyakorlása során a fiatalok számára 
hozzáférhetővé kell tenni a szakmai 
továbbképzést, és hogy az egész életen át 
tartó tanulást a munkába állás kezdetétől 
támogatni kell.

11. hangsúlyozza, hogy hivatásuk 
gyakorlása során a fiatalok számára 
hozzáférhetővé kell tenni a szakmai 
továbbképzést, és hogy az egész életen át 
tartó tanulást a munkába állás kezdetétől 
éppúgy támogatni kell, mint a szakmai 
továbbfejlődést;

Or. de

Módosítás 170
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. hangsúlyozza, hogy hivatásuk 
gyakorlása során a fiatalok számára 
hozzáférhetővé kell tenni a szakmai 
továbbképzést, és hogy az egész életen át 
tartó tanulást a munkába állás kezdetétől 
támogatni kell.

11. hangsúlyozza, hogy hivatásuk 
gyakorlása során a fiatalok számára 
hozzáférhetővé kell tenni a szakmai 
továbbképzést, és hogy az egész életen át 
tartó tanulást a munkába állás kezdetétől 
támogatni kell, és a tagállamokat fel kell 
szólítani, hogy a rendszeres továbbképzés 
biztosítása érdekében hozzanak létre 
független továbbképzési tanácsadási 
infrastruktúrát;

Or. de

Módosítás 171
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. hangsúlyozza, hogy hivatásuk 
gyakorlása során a fiatalok számára 
hozzáférhetővé kell tenni a szakmai 

11. hangsúlyozza, hogy hivatásuk 
gyakorlása során a fiatalok számára 
hozzáférhetővé kell tenni a szakmai 
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továbbképzést, és hogy az egész életen át 
tartó tanulást a munkába állás kezdetétől 
támogatni kell.

továbbképzést, és hogy a továbbképzést és 
az egész életen át tartó tanulást a munkába 
állás kezdetétől támogatni kell.

Or. it

Módosítás 172
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
11 bekezdés – 1 pont (új) 

Véleménytervezet Módosítás

felhívja a figyelmet a diplomák el nem 
ismerésével kapcsolatos problémákra, 
amelyekkel bizonyos tagállamokból 
származó fiataloknak szembe kell 
nézniük; felszólít a diplomák elismerésére 
irányuló eljárások lehető legnagyobb 
mértékű egyszerűsítésére; e cél 
megvalósítása érdekében javasolja az 
akkreditált felsőoktatási intézmények és 
szakok egységes listájának a létrehozását, 
amely garantálja a diplomák elismerését 
az EU egész területén, és ezáltal 
megkönnyíti az EU-n belül a pályázati 
eljárásokat munkavégzésre vagy más 
felsőoktatási intézményben végzett 
tanulmányokra való jelentkezésnél;

Or. bg

Módosítás 173
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11a. hangsúlyozza, hogy a magas 
színvonalú iskolai és szakmai alapképzés 
valamennyi ágazatban növeli a fiatalok 
munkaerő-piaci részvételét és biztosítja a 
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vállalkozások számára a képzett 
munkaerőt; a tagállamok ezt megfelelő 
ellenőrző szervek segítségével biztosítják;

Or. de

Módosítás 174
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
11 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11b. úgy véli, hogy „Az első EURES-
állásod” projekt nem választható külön az 
európai álláshelyfigyelőtől, annak 
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie és 
nemcsak a munkáltatók, hanem az
álláskeresők számára is lehetővé kell 
tennie, hogy lényegi adataikból álló profilt 
hozzanak létre;

Or. de

Módosítás 175
Georges Bach

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11a. üdvözli a munkavállalói mobilitás 
előmozdítását célzó „Az első EURES-
állásod” kezdeményezést, amelyet össze 
kell kapcsolni az európai 
álláshelyfigyelővel annak érdekében, hogy 
a munkavállalók és a munkáltatók 
átlátható és egész Európára kiterjedő 
áttekintést kapjanak a munkaerőpiacról 
azzal a céllal, hogy a betöltetlen állásokat 
lehetőség szerint minél hamarabb 
hozzáértő emberek töltsék be; 
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Or. de

Módosítás 176
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11 a. hangsúlyozza, hogy hatékony 
eszközökkel kell küzdeni a fiatal lányokat 
a munkavállalás és a bérek terén érintő 
megkülönböztetések ellen, még akkor is, 
ha a fiatal férfiakénál magasabb szintű 
felsőfokú képesítéssel rendelkeznek;

Or. pt

Módosítás 177
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
11 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11b. hangsúlyozza, hogy mind a 
megkülönböztetés bármely formája elleni 
küzdelem útján, mind pedig a hatályos 
jogszabályokban meghatározott jogok 
hatékony alkalmazásának biztosításával 
támogatni kell az anyaság és az apaság 
intézményét;

Or. pt

Módosítás 178
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
11 c bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

11c. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a tagállamok olyan ifjúságpolitikát 
mozdítsanak elő és alkalmazzanak, amely 
megszünteti a fiatalok társadalmi 
kirekesztését, különösen a 
leghátrányosabb helyzetű családi háttérrel 
rendelkező fiatalok esetében; úgy véli, 
hogy a kultúra és a sport területén a 
tagállamoknak ingyenesen hozzáférhető 
létesítményeket, programokat és 
tevékenységeket kell biztosítaniuk 
számukra;

Or. pt

Módosítás 179
Emilie Turunen

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy támogassák a vállalkozói kedvet és 
segítsék a fiatalokat saját vállalkozásuk 
elindításában, továbbá hogy támogassák 
és kibővítsék az „Erasmus Fiatal 
Vállalkozóknak” programot; ezért 
javasolja, hogy indítsanak uniós 
tájékoztatási kampányt az oktatási 
intézményekben, és ennek keretében
nyújtsanak felvilágosítást olyan témákról,
mint a vállalkozás, az induló tőke, az 
induló vállalkozások adózása, valamint a 
folyamatos képzési támogatás;

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

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11a. hangsúlyozza a nem formális és az 
informális tanulás és oktatás, valamint az 
önkéntes munka jelentőségét a fiatalok 
fejlesztésében; hangsúlyozza, hogy a 
megszerzett kompetenciák amellett, hogy 
lehetőséget nyújtanak a fiatalok számára 
a munka világába való belépéshez, 
képessé teszik őket a társadalomban való 
aktív részvételre, és hogy felelősséget 
vállaljanak a saját életükért, ugyanakkor 
ösztönzi a vállalkozói készségeiket is;

Or. en

Módosítás 181
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
11 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11b. hangsúlyozza a nem formális és az 
informális tanulás és oktatás, valamint az 
önkéntes munka jelentőségét a fiatalok 
fejlesztésében; a megszerzett 
kompetenciák amellett, hogy lehetőséget 
nyújtanak a fiatalok számára a munka 
világába való belépéshez, képessé teszik
őket a társadalomban való aktív 
részvételre, és hogy felelősséget 
vállaljanak a saját életükért;

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

Véleménytervezet
11 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11b. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a fiatalokat a munkaerőpiac mellett 
a gazdaságba és Európa jövőjének 
alakításába és irányításába is bevonják; 
arra kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
zöld könyvet az ifjúság részvételéről;

Or. en

Módosítás 183
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
11 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11c. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a fiatalokat a munkaerőpiac mellett 
a gazdaságba és Európa jövőjének 
alakításába és irányításába is bevonják; 
arra kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
zöld könyvet az ifjúság részvételéről;

Or. en

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

Véleménytervezet
11 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11c. felszólítja a Bizottságot, hogy tartson 
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fenn egy külön Cselekvő Ifjúság 
programot a következő többoldalú 
finanszírozási keretben;

Or. en

Módosítás 185
Emilie Turunen, Karima Delli

Véleménytervezet
11 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11d. felszólítja a tagállamokat nemzeti 
ifjúsági munkacsoportok létrehozására az 
oktatási rendszer és a munkaerőpiac 
közötti nagyobb koherencia biztosítása 
érdekében, ezzel a készségekbe történő 
befektetés tekintetében támogatva a 
nagyobb fokú, közös felelősséget a 
kormány, a munkáltatók és az egyének 
között; felszólítja a tagállamokat, hogy 
valamennyi iskolában hozzanak létre 
tanácsadó testületet, amelyek segítenek az 
oktatásból a munkaerőpiacra való 
problémamentes átmenet 
megvalósításában és előmozdítják a köz-
és magánszereplők közötti 
együttműködést; 

Or. en

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

Véleménytervezet
11 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11d. felszólítja a Bizottságot, hogy növelje 
és szélesítse ki a mobilitási programokban 
való részvételt és javítsa ennek
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láthatóságát, különös tekintettel a 
fiatalokat célzó programokra, például az 
összes mobilitási programot jelölő 
egyetlen név használatával, az egyes 
programok sajátosságainak megőrzése 
mellett;

Or. en


