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Pakeitimas 1
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais 
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose; 

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose, aukštosiose mokyklose 
ir aukšto lygio kvalifikacijų, palengvinant 
perėjimą nuo mokymosi prie darbo, 
didinant jaunimo galimybes įsidarbinti ir 
mažinant darbo rinkos susiskaidymą; 

Or. en

Pakeitimas 2
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose; 

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes naudotis modernios ir 
tvarios visuomenės darbo rinkos
reikalavimus atitinkančio išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
mokymo ir rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose teikiama nauda; 

Or. en
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Pakeitimas 3
Roger Helmer

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais 
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose; 

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas, siekiant, 
kad jie sėkmingai įsitrauktų į darbo rinką 
ir profesinę veiklą, tai reiškia, visam 
jaunimui reikia suteikti galimybes siekti 
modernios ir tvarios visuomenės 
technologiniais reikalavimais grindžiamo 
išsilavinimo bendrojo lavinimo mokyklose, 
profesinio rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose; 

Or. en

Pakeitimas 4
Vincenzo Iovine

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose;

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti konkurencingos, 
visateisės ir tvarios visuomenės 
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose;

Or. it

Pakeitimas 5
Milan Zver

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose; 

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės reikalavimais 
grindžiamo išsilavinimo bendrojo lavinimo 
mokyklose, profesinio rengimo įstaigose ir 
aukštosiose mokyklose; 

Or. en

Pakeitimas 6
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais 
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose; 

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti nukreiptas į sąlygų jaunimui 
sudarymą dalyvauti visuomenės gyvenime 
ir jų parengimą ateities Europai, tai 
reiškia, visam jaunimui reikia suteikti 
galimybes dalyvauti visuomeninėje 
veikloje bei prisidėti prie visuomenės 
formavimo ir siekti modernios ir tvarios 
visuomenės technologiniais reikalavimais 
grindžiamo išsilavinimo bendrojo lavinimo 
mokyklose, profesinio rengimo įstaigose ir 
aukštosiose mokyklose; 

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 dalis



PE458.607v01-00 6/93 AM\856627LT.doc

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais 
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose; 

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti sudaryti sąlygas jaunimui
dalyvauti visuomenės gyvenime ir 
parengti juos ateities Europai, tai reiškia, 
visam jaunimui reikia suteikti galimybes 
dalyvauti visuomeninėje veikloje bei 
prisidėti prie visuomenės formavimo ir
siekti modernios ir tvarios visuomenės 
technologiniais reikalavimais grindžiamo 
išsilavinimo bendrojo lavinimo mokyklose, 
profesinio rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose; 

Or. en

Pakeitimas 8
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais 
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose; 

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais 
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose mokyklose
ir neformaliojo mokymosi „ne klasėje“; 
pabrėžia, kad tai prisidėtų prie mokinių 
aktyvumo mokymosi mokykloje 
laikotarpiu, taip pat prie reikšmingo 
pilietinio sąmoningumo ir bendrumo 
jausmo nuo jauno amžiaus ugdymo; 

Or. en
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Pakeitimas 9
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais 
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose; 

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais 
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose mokyklose
bei neformaliojo mokymosi; 

Or. en

Pakeitimas 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais 
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose;

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti nuolatinis jaunimo mokymas 
ateities Europai, tai reiškia, visam jaunimui 
reikia suteikti galimybes siekti modernios 
ir tvarios visuomenės technologiniais 
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose; todėl švietimą ir profesinį 
rengimą būtina pritaikyti prie kintančių 
šių sektorių poreikių, kad jaunimas galėtų 
įsitraukti į darbo rinką, o tie, kurie turi 
ilgametės patirties, galėtų atnaujinti savo 
žinias;

Or. es
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Pakeitimas 11
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais 
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose;

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais 
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose, kad būtų lengviau patekti į 
darbo rinką; nė vienas jaunuolis, dėl 
įvairių priežasčių mokydamasis turėjęs 
problemų, neturi prarasti galimybės 
patekti į darbo rinką, atvirkščiai, tokius 
jaunuolius reikia tikslingai remti; 
galimybė mokytis neturi priklausyti nuo 
socialinės ar finansinės tėvų padėties; 
labai svarbus horizontalus perėjimas iš 
vieno švietimo lygmens į kitą ir bendrojo 
lavinimo, ir profesinio rengimo srityse;

Or. de

Pakeitimas 12
Birgit Sippel

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais 
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose;

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais 
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose, neatsižvelgiant į socialinę 
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kilmę ir tėvų finansinę padėtį;

Or. de

Pakeitimas 13
Georges Bach

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais 
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio 
rengimo įstaigose ir aukštosiose 
mokyklose;

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas 
turėtų būti jaunimo mokymas ateities 
Europai, tai reiškia, visam jaunimui reikia 
suteikti galimybes siekti modernios ir 
tvarios visuomenės technologiniais 
reikalavimais grindžiamo išsilavinimo 
bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio
rengimo įstaigose, aukštosiose mokyklose 
ir tęstinio mokymo įstaigose;

Or. de

Pakeitimas 14
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
1 dalies 1 punktas (naujas) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

pabrėžia, kad investicijos į žmogiškąjį 
kapitalą, ypač į jaunimą, yra pagrindinė 
strategijos „Europa 2020“ tikslų 
įgyvendinimo sąlyga; todėl pabrėžia, kad 
švietimas ir mokymas turi tapti Europos 
Sąjungos prioritetais;

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

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad švietimo ir (arba) mokymo 
institucijos savo studentams turi užtikrinti 
mokymo programą papildančias 
stažuotes, kad pastarieji galėtų įgyti 
patirties pasirinktoje srityje, o tai jiems 
palengvintų įgyti įgūdžius ir susietų su 
darbo praktika;

Or. pt

Pakeitimas 16
Licia Ronzulli

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad siekiant visiškai 
įgyvendinti iniciatyvos „Judus jaunimas“
tikslus, būtina glaudžiai bendradarbiauti 
su vietos įstaigomis ir su visomis jaunimo 
labui dirbančiomis suinteresuotomis 
šalimis;

Or. it

Pakeitimas 17
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad jaunimo politika turi 
būti vertinama kartu atsižvelgiant į 
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švietimo, užimtumo, socialinės įtraukties 
ir makroekonominę politiką; pabrėžia, 
kad jaunų žmonių užimtumo padėtis 
priklauso nuo bendros ekonominės 
politikos, ir primygtinai ragina valstybes 
nares pereiti prie tokių investicijų ir darbo 
vietų kūrimo priemonių, kurios būtų 
naudingos visų pirma jaunimui; 
apgailestauja, kad programoje „Judus 
jaunimas“ daugiausia dėmesio skiriama 
darbo rinkai; atkreipia dėmesį į tai, kad 
taupymo priemonės, pvz., mažinimai 
švietimo sistemoje ir darbo vietų kūrimo 
srityje, nepadės jauniems žmonėms ir 
ilguoju laikotarpiu gali turėti žalingą 
poveikį visuomenei ir ekonomikai; 

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad jaunimo politika turi 
būti vertinama kartu atsižvelgiant į 
švietimo, užimtumo, socialinės įtraukties 
ir makroekonominę politiką; 
apgailestauja, kad programoje „Judus 
jaunimas“ daugiausia dėmesio skiriama 
darbo rinkai; atkreipia dėmesį į tai, kad 
taupymo priemonės, pvz., karpymai 
švietimo sistemoje ir darbo vietų kūrimo 
srityje, nepadės jauniems žmonėms ir 
ilguoju laikotarpiu gali turėti žalingą 
poveikį visuomenei ir ekonomikai; 

Or. en
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Pakeitimas 19
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia būtinybę sumažinti mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičių, nes tai turi 
neigiamą poveikį ekonominiam ir 
socialiniam vystymuisi, vadinasi, ir ES 
pažangaus ir integracinio augimo tikslui; 
pabrėžia, kad šią kompleksinę problemą 
galima spręsti tik įgyvendinant 
veiksmingas strategijas vietos, regioniniu, 
nacionaliniu ir Bendrijos lygmenimis, 
kreipiant dėmesį į kiekvienos valstybės 
narės būdingus bruožus ir ypatumus; 

Or. en

Pakeitimas 20
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. palankiai vertina tai, kad įsteigta 
Nyderlandų princesės Laurentien 
pirmininkaujama aukšto lygio ekspertų 
grupė, kuri turi nustatyti žemo 
raštingumo lygio priežasčių panaikinimo 
ir jo padidinimo ES būdus ir taip padėti 
veiksmingai spręsti kitų sričių problemas, 
pvz., skurdo ir įsidarbinimo galimybių; 

Or. en

Pakeitimas 21
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis 
yra ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės 
dalyvauti priimant sprendimus ir 
socialiniai apsaugos standartai, taip pat 
pabrėžia, kad visose darbo sutartyse nuo 
pirmos dienos privaloma numatyti 
neapribotas socialines teises, ir nesutinka 
su pasiūlymu nukrypti nuo šio principo;

2. pabrėžia, kad jaunimo nedarbas ES šiuo 
metu sudaro apie 21 % ir yra viena iš 
skubiausiai spręstinų ES problemų. 
Reikia intensyviai siekti strategijoje 
„Europa 2020“ nustatyto tikslo – 30–
34 metų sulaukusių asmenų, įgijusių 
aukštąjį arba su aukštuoju palygintiną 
išsilavinimą, skaičių padidinti iki ne 
mažiau kaip 40 %, nes iki 2020 m. 
maždaug 35 % visų darbo vietų bus būtina 
turėti aukštą kvalifikaciją ir prisitaikymo 
bei novatoriškumo gebėjimų. Be to, anksti 
palikusiems mokyklą asmenims turi būti 
sudaromos lanksčios galimybės vėl tęsti 
mokslą;

Or. de

Pakeitimas 22
Elizabeth Lynne

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis 
yra ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės 
dalyvauti priimant sprendimus ir 
socialiniai apsaugos standartai, taip pat 
pabrėžia, kad visose darbo sutartyse nuo 
pirmos dienos privaloma numatyti 
neapribotas socialines teises, ir nesutinka 
su pasiūlymu nukrypti nuo šio principo; 

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu; mano, kad siekiant išspręsti šią 
problemą privaloma jaunimą apsaugoti
nuo diskriminacijos dėl amžiaus darbo 
vietoje veiksmingai įgyvendinant 
Direktyvą 2000/78/EB, kuria draudžiama 
diskriminacija dėl amžiaus, ir visus 
galiojančius užimtumo ir socialinių 
reikalų srities ES teisės aktus; 

Or. en
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Pakeitimas 23
Roger Helmer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis yra 
ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės dalyvauti 
priimant sprendimus ir socialiniai apsaugos 
standartai, taip pat pabrėžia, kad visose 
darbo sutartyse nuo pirmos dienos 
privaloma numatyti neapribotas socialines 
teises, ir nesutinka su pasiūlymu nukrypti 
nuo šio principo; 

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu laikantis principo, kad tai turi 
būti naudinga ir darbuotojui, ir 
darbdaviui, turint mintyje, kad nedarbo
priežastys Tarptautinės darbo organizacijos 
(ILO) duomenimis yra ne pajamų ir su 
darbo užmokesčiu nesusijusių sąnaudų 
dydis, teisės dalyvauti priimant sprendimus 
ir socialiniai apsaugos standartai; 

Or. en

Pakeitimas 24
Milan Zver

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis 
yra ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės 
dalyvauti priimant sprendimus ir 
socialiniai apsaugos standartai, taip pat 
pabrėžia, kad visose darbo sutartyse nuo 
pirmos dienos privaloma numatyti
neapribotas socialines teises, ir nesutinka 
su pasiūlymu nukrypti nuo šio principo; 

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, taip pat pabrėžia, kad visose 
darbo sutartyse nuo pirmos dienos turėtų 
būti numatytos visos socialinės teisės, ir 
nesutinka su pasiūlymu nukrypti nuo šio 
principo; 

Or. en
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Pakeitimas 25
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis yra 
ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės dalyvauti 
priimant sprendimus ir socialiniai apsaugos 
standartai, taip pat pabrėžia, kad visose 
darbo sutartyse nuo pirmos dienos 
privaloma numatyti neapribotas socialines 
teises, ir nesutinka su pasiūlymu nukrypti 
nuo šio principo; 

2. pabrėžia jaunimo nedarbas, kurio 
priežastys Tarptautinės darbo organizacijos 
(ILO) duomenimis yra ne pajamų ir su 
darbo užmokesčiu nesusijusių sąnaudų 
dydis, teisės dalyvauti priimant sprendimus 
ir socialiniai apsaugos standartai, yra 
didelė problema visoje ES, į kurią ES bei 
valstybės narės iki šiol kreipė 
nepakankamai dėmesio; pažymi, kad dėl 
nedarbo jauname amžiuje susijusiems 
asmenims ilgainiui kyla labai didelis 
skurdo pavojus; pabrėžia, kad visose darbo 
sutartyse nuo pirmos dienos privaloma 
numatyti neapribotas socialines teises, ir 
nesutinka su pasiūlymu nukrypti nuo šio 
principo; 

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis yra 
ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės dalyvauti 
priimant sprendimus ir socialiniai apsaugos 
standartai, taip pat pabrėžia, kad visose 
darbo sutartyse nuo pirmos dienos 
privaloma numatyti neapribotas socialines 
teises, ir nesutinka su pasiūlymu nukrypti 
nuo šio principo; 

2. pabrėžia, kad jaunimo nedarbas, kurio 
priežastys Tarptautinės darbo organizacijos 
(ILO) duomenimis yra ne pajamų ir su 
darbo užmokesčiu nesusijusių sąnaudų 
dydis, teisės dalyvauti priimant sprendimus 
ir socialiniai apsaugos standartai, yra 
didelė problema visoje ES, su kuria būtina
kovoti; pažymi, kad dėl nedarbo jauname 
amžiuje susijusiems asmenims ilgainiui 
kyla labai didelis skurdo pavojus; 
pabrėžia, kad visose darbo sutartyse nuo 
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pirmos dienos privaloma numatyti 
neapribotas socialines teises, ir nesutinka 
su pasiūlymu nukrypti nuo šio principo; 

Or. en

Pakeitimas 27
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis yra 
ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės dalyvauti 
priimant sprendimus ir socialiniai apsaugos 
standartai, taip pat pabrėžia, kad visose 
darbo sutartyse nuo pirmos dienos 
privaloma numatyti neapribotas socialines 
teises, ir nesutinka su pasiūlymu nukrypti 
nuo šio principo; 

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis yra 
ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės dalyvauti 
priimant sprendimus ir socialiniai apsaugos 
standartai; padėtį pablogino ekonomikos ir 
finansų krizė, dėl kurios Europos 
jaunuoliams patekti į darbo rinką 
pasidarė sunkiau; visose darbo sutartyse 
nuo pirmos dienos privaloma numatyti 
neapribotas socialines teises, ir nesutinka 
su pasiūlymu nukrypti nuo šio principo; 

Or. en

Pakeitimas 28
Birgit Sippel

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis yra 
ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės dalyvauti 
priimant sprendimus ir socialiniai apsaugos 
standartai, taip pat pabrėžia, kad visose 
darbo sutartyse nuo pirmos dienos 
privaloma numatyti neapribotas socialines 

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis yra 
ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės dalyvauti 
priimant sprendimus ir socialiniai apsaugos 
standartai, taip pat pabrėžia, kad visose 
darbo sutartyse nuo pirmos dienos 
privaloma numatyti neapribotas socialines 
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teises, ir nesutinka su pasiūlymu nukrypti 
nuo šio principo;

teises, siekiant jaunimui sudaryti 
galimybę pradėti pilnavertę profesinę 
karjerą ir užkirsti kelią diskriminacijai bei 
išnaudojimui; nesutinka su pasiūlymu 
nukrypti nuo šio principo, pagal kurį visi 
darbuotojai, neatsižvelgiant į jų amžių ir 
profesinę patirtį, turi turėti vienodas 
galimybes;

Or. de

Pakeitimas 29
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis yra 
ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės dalyvauti 
priimant sprendimus ir socialiniai apsaugos 
standartai, taip pat pabrėžia, kad visose 
darbo sutartyse nuo pirmos dienos 
privaloma numatyti neapribotas socialines 
teises, ir nesutinka su pasiūlymu nukrypti 
nuo šio principo;

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis yra 
ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės dalyvauti 
priimant sprendimus ir socialiniai apsaugos 
standartai, taip pat pabrėžia, kad visose 
darbo, mokymo, stažuočių ir praktikos
sutartyse nuo pirmos dienos privaloma 
numatyti neapribotas socialines teises, ir 
nesutinka su pasiūlymu nukrypti nuo šio 
principo; negali būti numatyti trumpesni 
atleidimo terminai, taikomi mažesni 
tarifai ar kiti įstatymais nustatyti 
reikalavimai, o neapribotos teisės 
dalyvauti priimant sprendimus ir teisė 
dalyvauti sąjungų veikloje turi galioti nuo 
pirmos darbo dienos;

Or. de

Pakeitimas 30
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis yra 
ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės dalyvauti 
priimant sprendimus ir socialiniai apsaugos 
standartai, taip pat pabrėžia, kad visose 
darbo sutartyse nuo pirmos dienos 
privaloma numatyti neapribotas socialines 
teises, ir nesutinka su pasiūlymu nukrypti 
nuo šio principo;

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis yra 
ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės dalyvauti 
priimant sprendimus ir socialiniai apsaugos 
standartai, taip pat pabrėžia, kad visose 
darbo sutartyse nuo pirmos dienos 
privaloma numatyti neapribotas socialines 
teises, ir nesutinka su pasiūlymu nukrypti 
nuo šio principo; todėl mano, kad reikėtų 
sukurti netipišką ir laikiną darbą 
atliekančių asmenų teisėms ir jų apsaugai 
taikytiną europinę reglamentavimo 
sistemą, kurioje būtų nustatytos 
minimalios algos ir socialinės išmokos, ne 
mažesnės už taikomas sudarius 
standartinę darbo sutartį;

Or. it

Pakeitimas31
Georges Bach

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis yra 
ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės dalyvauti
priimant sprendimus ir socialiniai apsaugos 
standartai, taip pat pabrėžia, kad visose
darbo sutartyse nuo pirmos dienos 
privaloma numatyti neapribotas socialines 
teises, ir nesutinka su pasiūlymu nukrypti 
nuo šio principo;

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis yra 
ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės dalyvauti 
priimant sprendimus ir socialiniai apsaugos 
standartai, taip pat pabrėžia, kad darbo 
sutartyse nuo pirmos dienos turi būti 
numatytos socialinės teisės, ir nesutinka su 
pasiūlymu nukrypti nuo šio principo;

Or. de
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Pakeitimas 32
Roger Helmer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis yra 
ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės dalyvauti 
priimant sprendimus ir socialiniai apsaugos 
standartai, taip pat pabrėžia, kad visose
darbo sutartyse nuo pirmos dienos 
privaloma numatyti neapribotas socialines 
teises, ir nesutinka su pasiūlymu nukrypti 
nuo šio principo; 

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo 
nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) duomenimis yra 
ne pajamų ir su darbo užmokesčiu 
nesusijusių sąnaudų dydis, teisės dalyvauti 
priimant sprendimus ir socialiniai apsaugos 
standartai, taip pat pabrėžia, kad darbo
sutartyse nuo pirmos dienos privaloma 
numatyti neapribotas socialines teises, ir 
nesutinka su pasiūlymu nukrypti nuo šio 
principo; 

Or. en

Pakeitimas 33
Sergio Gutiérrez Prieto

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia kaip svarbu Europoje 
užtikrinti, kad jaunimo užimtumo srityje 
būtų numatytos būtinosios garantuojamos 
teisės sveikatos, saugumo, pajamų srityse 
ir teisė mokėti pensijų planų įmokas be 
jokios diskriminacijos atsižvelgiant į 
sutarties rūšį;

Or. es

Pakeitimas 34
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja) 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad įsidarbinimas nereiškia, 
jog išvengta skurdo, ir kad jaunimui kyla 
ypač didelis pavojus patekti į skurstančių 
dirbančiųjų kategoriją; todėl pabrėžia, 
kad pastangos kurti kokybiškas darbo 
vietas turėtų būti susijusios su 
pastangomis didinti jaunimo užimtumą; 
nurodo, jog užimtumo politiką reikia 
paremti tvirta socialinė politika, kad 
nedarbo atveju būtų galimas orus 
gyvenimas; 

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad įsidarbinimas nereiškia, 
jog išvengta skurdo, ir kad jaunimui kyla 
ypač didelis pavojus patekti į skurstančių 
dirbančiųjų kategoriją; todėl pabrėžia, 
kad pastangos kurti kokybiškas darbo 
vietas turėtų būti susijusios su 
pastangomis didinti jaunimo užimtumą; 
nurodo, jog užimtumo politiką reikia 
paremti tvirta socialinė politika, kad 
nedarbo atveju būtų galimas orus 
gyvenimas; 

Or. en

Pakeitimas 36
Emilie Turunen, Karima Delli
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Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad vien tik programa 
„Judus jaunimas“ negali būti 
sprendžiama ar išspręsta visoje Europoje 
nerimą kelianti jaunimo nedarbo 
problema; ragina visas valstybes nares 
parengti nacionalines kovos su jaunimo 
nedarbu strategijas ir užtikrinti jaunimui 
galimybes gauti kokybiškas darbo vietas, 
lavintis ir mokytis; 

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad vien tik programa 
„Judus jaunimas“ negali būti 
sprendžiama ar išspręsta visoje Europoje 
nerimą kelianti jaunimo nedarbo 
problema; ragina visas valstybes nares 
parengti nacionalines kovos su jaunimo 
nedarbu strategijas ir užtikrinti jaunimui 
galimybes gauti kokybiškas darbo vietas, 
lavintis ir mokytis, kartu skatinant ir 
remiant jaunimo verslumą; 

Or. en

Pakeitimas 38
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pakartoja, kad svarbu įgyvendinant 
strategijos „Europa 2020“ integruotas 
gaires, skirtas jaunimo nedarbui mažinti, 
nustatyti konkretesnius, aiškesnius tikslus; 
mano, kad Komisija turėtų kontroliuoti 
iniciatyvoje nurodytas tikslines grupes ir 
rodiklius, taip pat mano, kad iniciatyvos 
įgyvendinimo metu pažangą reikėtų 
vertinti aiškiais rodikliais; 

3. pakartoja, kad svarbu įgyvendinant 
strategijos „Europa 2020“ integruotas 
gaires, skirtas jaunimo nedarbui mažinti, 
nustatyti konkretesnius, aiškesnius tikslus 
bei susijusias tinkamas finansines 
priemones; mano, kad Komisija turėtų 
kontroliuoti iniciatyvoje nurodytas tikslines 
grupes ir rodiklius, taip pat mano, kad 
iniciatyvos įgyvendinimo metu pažangą 
reikėtų vertinti aiškiais rodikliais; valstybės 
narės savo nacionalinėse reformų 
programose turėtų užsibrėžti konkrečius 
jaunimo užimtumo tikslus, kad jaunimo 
(nesimokančio) užimtumo lygis padidėtų 
iki 75 proc.; 

Or. en

Pakeitimas 39
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pakartoja, kad svarbu įgyvendinant 
strategijos „Europa 2020“ integruotas 
gaires, skirtas jaunimo nedarbui mažinti, 
nustatyti konkretesnius, aiškesnius tikslus; 
mano, kad Komisija turėtų kontroliuoti 
iniciatyvoje nurodytas tikslines grupes ir 
rodiklius, taip pat mano, kad iniciatyvos 
įgyvendinimo metu pažangą reikėtų 
vertinti aiškiais rodikliais;

3. pakartoja, kad svarbu įgyvendinant 
strategijos „Europa 2020“ integruotas 
gaires, skirtas jaunimo nedarbui mažinti, 
nustatyti konkretesnius, aiškesnius tikslus 
bei susijusias tinkamas finansines 
priemones; mano, kad Komisija turėtų 
kontroliuoti iniciatyvoje nurodytas tikslines 
grupes ir rodiklius, taip pat mano, kad 
iniciatyvos įgyvendinimo metu pažangą 
reikėtų vertinti aiškiais rodikliais; valstybės 
narės savo nacionalinėse reformų 
programose turėtų užsibrėžti konkrečius 
jaunimo užimtumo tikslus, kad jaunimo 
(nesimokančio) užimtumo lygis padidėtų 
iki 75 proc.; 

Or. en
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Pakeitimas 40
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pakartoja, kad svarbu įgyvendinant 
strategijos „Europa 2020“ integruotas 
gaires, skirtas jaunimo nedarbui mažinti, 
nustatyti konkretesnius, aiškesnius tikslus; 
mano, kad Komisija turėtų kontroliuoti 
iniciatyvoje nurodytas tikslines grupes ir 
rodiklius, taip pat mano, kad iniciatyvos 
įgyvendinimo metu pažangą reikėtų 
vertinti aiškiais rodikliais;

3. pakartoja, kad svarbu įgyvendinant 
strategijos „Europa 2020“ integruotas 
gaires, skirtas jaunimo nedarbui mažinti, 
nustatyti konkretesnius, aiškesnius tikslus; 
šiuo tikslu valstybės narės 15–25 metų 
jaunuolių užimtumą iki 2014 m. turėtų 
padidinti 10 %; mano, kad Komisija turėtų 
kontroliuoti iniciatyvoje nurodytas tikslines 
grupes ir rodiklius, taip pat mano, kad 
iniciatyvos įgyvendinimo metu pažangą 
reikėtų vertinti aiškiais rodikliais;

Or. de

Pakeitimas 41
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pakartoja, kad svarbu įgyvendinant 
strategijos „Europa 2020“ integruotas 
gaires, skirtas jaunimo nedarbui mažinti, 
nustatyti konkretesnius, aiškesnius tikslus; 
mano, kad Komisija turėtų kontroliuoti 
iniciatyvoje nurodytas tikslines grupes ir 
rodiklius, taip pat mano, kad iniciatyvos 
įgyvendinimo metu pažangą reikėtų 
vertinti aiškiais rodikliais; 

3. pakartoja, kad svarbu įgyvendinant 
strategijos „Europa 2020“ integruotas 
gaires, skirtas jaunimo nedarbui mažinti, 
nustatyti konkretesnius, aiškesnius tikslus; 
pripažįsta, kad už naujų integruotų gairių 
įgyvendinimą atsako valstybės, o 
Komisija, taikydama atvirąjį 
koordinavimo metodą (AKM), turėtų 
remti ir kontroliuoti priemones 
nacionaliniu lygmeniu; mano, kad 
Komisija turėtų kontroliuoti iniciatyvoje 
nurodytas tikslines grupes ir rodiklius, taip 
pat mano, kad iniciatyvos įgyvendinimo 
metu pažangą reikėtų vertinti aiškiais 
rodikliais; 

Or. en
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Pakeitimas 42
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
3 dalies 1 punktas (naujas) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

primena, kad strategijos „Europa 2020“ 
tikslams ir pavyzdinėms iniciatyvoms, 
pavyzdžiui, iniciatyvai „Judus jaunimas“, 
turi būti skiriamas tinkamas 
finansavimas; pabrėžia, kad tik radus 
tinkamų finansavimo galimybių jaunimas 
galės pasiekti konkrečių rezultatų 
švietimo, mokymo ir užimtumo srityse; 
šiuo požiūriu ragina panaudoti visas 
turimas Sąjungos priemones jaunimui 
skirtai veiklai finansuoti, visų pirma 
struktūrinius fondus;

Or. fr

Pakeitimas 43

Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad jauniems žmonėms 
svarbiausia būti savarankiškiems, turėti 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis ir tinkamą būstą už 
prieinamą kainą, o kartu galėti lavintis, 
dirbti ir tobulėti; todėl ragina valstybes 
nares pašalinti diskriminaciją dėl 
amžiaus, susijusią su galimybėmis 
naudotis minimalių pajamų sistemomis ir 
socialine parama, pvz., tais atvejais, kai 
jauni žmonės neįtraukiami į minimalių 
pajamų sistemas, nes nėra mokėję 
socialinio draudimo įmokų;

Or. en
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Pakeitimas 44
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats; 

4. pabrėžia, kad tarptautinis judumas 
siekiant įgyti naujų įgūdžių yra 
veiksminga priemonė pagerinti įgūdžius,
gebėjimus, asmens raidą ir aktyvų 
jaunimo pilietiškumą; mano, kad todėl
būtina skatinti viso jaunimo savarankišką 
judumą nepriklausomai nuo jaunimo 
finansinės, socialinės ar geografinės 
padėties, o dėl judumo lygio kiekvienas 
žmogus gali spręsti pats; todėl pritaria 
Komisijos iniciatyvai sukurti specialią 
„Judaus jaunimo“ interneto svetainę, 
kurioje būtų teikiama informacija apie 
judumo ir mokymosi galimybes ES; 
pabrėžia, kad šioje svetainėje turi būti 
aktyviai bendraujama su jaunimu, 
nuomonės formuotojais ir kitomis 
atitinkamomis suinteresuotosiomis 
šalimis; 

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats;

4. pabrėžia, kad tarptautinis judumas 
siekiant įgyti naujų įgūdžių yra 
veiksminga priemonė pagerinti įgūdžius,
gebėjimus, asmens raidą ir aktyvų 
jaunimo pilietiškumą; mano, kad todėl
būtina skatinti viso jaunimo savarankišką 
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judumą nepriklausomai nuo jaunimo 
finansinės, socialinės ar geografinės 
padėties, o dėl judumo lygio kiekvienas 
žmogus gali spręsti pats; todėl pritaria 
Komisijos iniciatyvai sukurti specialią 
„Judaus jaunimo“ interneto svetainę, 
kurioje būtų teikiama informacija apie 
judumo ir mokymosi galimybes ES; 
pabrėžia, kad šioje svetainėje turi būti 
aktyviai bendraujama su jaunimu, 
nuomonės formuotojais ir kitomis 
atitinkamomis suinteresuotosiomis 
šalimis; 

Or. en

Pakeitimas 46
Georges Bach

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats;

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties;

Or. de

Pakeitimas 47
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats;

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio rengimo ir mokymo 
mokyklose bei užimtumo tikslais 
nepriklausomai nuo jaunimo finansinės 
padėties, socialinės ir etninės kilmės, taip 
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pat jų neįgalumo arba sveikatos 
problemų;

Or. en

Pakeitimas 48
Roger Helmer

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats; 

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, remiantis 
kiekvienos valstybės narės mokymo ir 
užimtumo sričių reikalavimais; 

Or. en

Pakeitimas 49
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats;

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties ir nuo studijų 
krypties, visų kategorijų besimokančiam 
jaunimui suteikiant judumo galimybę, o 
dėl judumo lygio kiekvienas žmogus gali 
spręsti pats;

Or. fr
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Pakeitimas 50
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats; 

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats, 
be to, viso proceso metu turi būti 
prieinamas profesinis orientavimas ir 
konsultavimas; 

Or. en

Pakeitimas 51
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats; 

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats, 
be to, viso proceso metu turi būti 
prieinamas profesinis orientavimas ir 
konsultavimas; 

Or. en

Pakeitimas 52
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats;

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats; 
dėl judumo negali atsirasti neigiamų 
pasekmių pajamoms ir socialinei 
apsaugai; pabrėžia bendrojo lavinimo, 
profesinių ir aukštųjų mokyklų diplomų 
bei tęstinio mokymo kvalifikacijų, įgytų 
ES, abipusio pripažinimo svarbą siekiant 
didinti judumą; šie diplomai ir 
kvalifikacijos turi būti pripažįstami per 
pirmuosius 12 mėnesių po jų įgijimo;

Or. de

Pakeitimas 53
Birgit Sippel

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats;

4. mano, kad viso jaunimo savarankiškas 
judumas mokantis bendrojo lavinimo ir 
profesinio mokymo mokyklose bei 
užimtumo tikslais prisideda prie profesinio 
tobulėjimo ir asmenybės vystymosi ir jį 
būtina skatinti nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats; 

Or. de

Pakeitimas 54
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats;

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose, 
tęstinio mokymo įstaigose ir studijuojant
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats;

Or. de

Pakeitimas 55
Milan Zver

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats;

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
judumą mokantis bendrojo lavinimo ir 
profesinio mokymo mokyklose bei 
užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats;

Or. en

Pakeitimas 56
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats;

4. mano, kad būtina paremti viso jaunimo 
savarankišką judumą mokantis bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo mokyklose 
bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo 
jaunimo finansinės padėties, o dėl judumo 
lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats;

Or. pt
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Pakeitimas 57
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
4 dalies 1 punktas (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

pripažįsta ir pabrėžia vietos bei regioninių 
valdžios institucijų vaidmenį švietimo ir 
judumo srityse; mano, kad šių valdžios 
institucijų vaidmenį turėtų visiškai 
pripažinti ES institucijos ir valstybės 
narės, rengdamos ir įgyvendindamos 
švietimo bei mokymo programas;

Or. fr

Pakeitimas 58
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
4 dalies 1 punktas (naujas) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad reikia teikti daugiau 
informacijos apie nuotolinių studijų 
aukštosiose mokyklose galimybes, nes 
pasirinkus šią mokymosi formą galima 
geriau suderinti profesinę veiklą ir 
mokymąsi;

Or. bg

Pakeitimas 59
Licia Ronzulli

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad būtina skatinti 
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jaunuolius baigti studijas arba įgyti 
papildomą profesinį išsilavinimą, kuris 
padėtų susiformuoti įgūdžius, reikalingus 
pagerinti įsidarbinimo perspektyvoms;

Or. it

Pakeitimas 60
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. palankiai vertina Komisijos tikslą 
užtikrinti, kad iki 2020 m. edukacinio 
judumo galimybių būtų suteikta visiems 
Europos jaunuoliams; vis dėlto 
apgailestauja, kad programa „Judus 
jaunimas“ per daug orientuota į studentų 
judumą; ragina Komisiją pateikti 
konkrečius planuojamus rodiklius, 
susijusius su kiekviena judumo programa, 
ir ypač nustatyti aiškius bei ambicingus 
uždavinius, susijusius su judumu 
profesinio mokymo srityje; pabrėžia, kad 
pripažinta, jog judumas duoda 
papildomos naudos asmenims, 
besimokantiems profesinio rengimo 
įstaigose, nes padidina jų galimybes 
įsidarbinti; todėl reikalauja skirti daugiau 
biudžeto lėšų „Leonardo da Vinci“ 
programai.

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja) 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. palankiai vertina Komisijos tikslą 
užtikrinti, kad iki 2020 m. edukacinio 
judumo galimybių būtų suteikta visiems 
Europos jaunuoliams; vis dėlto 
apgailestauja, kad programa „Judus 
jaunimas“ per daug orientuota į studentų 
judumą; ragina Komisiją pateikti 
konkrečius planuojamus rodiklius, 
susijusius su kiekviena judumo programa, 
taip pat ir su judumu profesinio mokymo 
srityje; pabrėžia, kad pripažinta, jog 
judumas duoda papildomos naudos 
asmenims, besimokantiems profesinio 
rengimo įstaigose, nes padidina jų 
galimybes įsidarbinti; todėl reikalauja 
skirti daugiau biudžeto lėšų 
„Leonardo da Vinci“ programai;

Or. en

Pakeitimas 62
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. yra įsitikinęs, kad jaunuolių judumas, 
kuris prisideda prie gerovės ir teisingos 
mūsų šiuolaikinės visuomenės raidos, 
turėtų tapti taisykle, o ne išimtimi; 
pabrėžia, kad judumo patrauklumas 
turėtų būti padidintas ir kad turėtų būti 
teikiama plati ir pakankama finansinė 
parama, ypatingą dėmesį skiriant 
nepalankiausioje padėtyje esančioms 
grupėms; 

Or. en
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Pakeitimas 63
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. yra įsitikinęs, kad jaunuolių judumas, 
kuris prisideda prie gerovės ir teisingos 
mūsų šiuolaikinės visuomenės raidos, 
turėtų tapti taisykle, o ne išimtimi; 
pabrėžia, kad judumo patrauklumas 
turėtų būti padidintas ir kad turėtų būti 
teikiama plati ir pakankama finansinė 
parama, ypatingą dėmesį skiriant 
nepalankiausioje padėtyje esančioms 
grupėms; 

Or. en

Pakeitimas 64
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pabrėžia, kad norint pasiekti tikslą 
suteikti kiekvienam galimybę dalį savo 
švietimo ir mokymosi laiko praleisti 
užsienyje, reikalingas plataus užmojo 
finansavimas; mano, kad Europos 
Sąjunga švietimui ir mokymui turi teikti 
prioritetą ir kad į šį tikslą turėtų būti 
atsižvelgta kitoje finansinėje 
perspektyvoje;

Or. en
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Pakeitimas 65
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pabrėžia, kad norint pasiekti tikslą 
suteikti kiekvienam galimybę dalį savo 
švietimo ir mokymosi laiko praleisti 
užsienyje, reikalingas plataus užmojo 
finansavimas; mano, kad Europos 
Sąjunga švietimui ir mokymui turi teikti 
prioritetą ir kad į šį tikslą turėtų būti 
atsižvelgta kitoje finansinėje 
perspektyvoje;

Or. en

Pakeitimas 66
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. pripažįsta vietos ir regioninių valdžios 
institucijų vaidmenį mokymo ir judumo 
srityje; mano, kad turėtų būti laikoma, jog 
jų kompetencija ir patirtis papildo ES 
veiklą; pabrėžia, kad siekdama įgyvendinti 
savo tikslus ES turėtų parengti 
partnerystės, ypač su vietos ir
regioninėmis valdžios institucijomis, 
koncepciją; 

Or. en
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Pakeitimas 67
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. pripažįsta vietos ir regioninių valdžios 
institucijų vaidmenį mokymo ir judumo 
srityje; mano, kad turėtų būti laikoma, jog 
jų kompetencija ir patirtis papildo ES 
veiklą; pabrėžia, kad siekdama įgyvendinti 
savo tikslus ES turėtų parengti 
partnerystės, ypač su vietos ir 
regioninėmis valdžios institucijomis, 
koncepciją; 

Or. en

Pakeitimas 68
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares skatinti judumą 
mokymosi ir užimtumo tikslais: a) 
didinant informuotumą ir užtikrinant, kad 
informacija būtų lengvai prieinama 
visiems besidomintiems jauniems 
žmonėms, b) ankstyvuose švietimo 
etapuose pabrėžiant judumo teikiamą 
papildomą naudą, c) užtikrinant 
mokymosi rezultatų, pasiektų judumo 
veikloje tarp valstybių narių, įteisinimą, d) 
sumažinant administracinę naštą ir 
skatinant bendradarbiavimą tarp 
atitinkamų institucijų visose valstybėse 
narėse; 

Or. en
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Pakeitimas 69
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina Komisiją palengvinti judumą 
mokymosi ir užimtumo tikslais: a) remiant 
ES švietimo ir jaunimo programas, pvz, 
„Erasmus“, „Leonardo“, „Veiklus 
jaunimas“, b) gerinant esamų Europos 
instrumentų ir priemonių, tokių kaip 
Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo 
sistema (ECTS) ir Europass, 
įgyvendinimą, c) plėtojant naujas 
priemones, kurias ji jau ištyrė, pvz., 
„Judaus jaunimo“ interneto svetainę, 
„Judaus jaunimo“ kortelę, Europos 
įgūdžių pasą ir bandomąjį projektą „Tavo 
pirmasis EURES darbas“; 

Or. en

Pakeitimas 70
Sergio Gutiérrez Prieto

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad reikia atkreipti dėmesį, 
kad būtų visiškai pripažintas neformalusis 
švietimas, nes tai svarbi priemonė siekiant 
skatinti darbą grupėje ar kūrybiškumą, ir 
taip padedama jaunimui geriau 
integruotis į profesinį gyvenimą;

Or. es

Pakeitimas 71
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja) 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. palankiai vertina projektą EURES, 
nes juo jaunuoliams padedama rasti 
darbą, tačiau dėl to ES negali atsirasti 
„protų nutekėjimo“;

Or. de

Pakeitimas 72
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. Europos Parlamentas, sudarant 
„judumo suvestinę“, bus reguliariai 
informuojamas apie valstybių narių 
pastangas šalinti kliūtis šioje srityje;  
ragina nuosekliai įgyvendinti tokias 
priemones kaip Europos profesinio 
mokymo kreditų sistema (ECVET), 
Europos mokymosi visą gyvenimą 
kvalifikacijų sąranga (EKS) ir Europos 
aukštojo mokslo kreditų perkėlimo ir 
kaupimo sistema (ECTS), siekiant 
užtikrinti rezultatų ir diplomų 
pripažinimą;

Or. de

Pakeitimas 73
Milan Zver

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares, glaudžiai 
bendradarbiaujant su įmonėmis, teikti 
jauniems žmonėms informaciją apie 
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paklausias profesijas ir sumažinti kliūtis 
laisvam darbuotojų judėjimui;

Or. en

Pakeitimas 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui skirtos mažinti strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją;

5. pabrėžia, kad vienas iš esminių dalykų 
kovojant su jaunimo nedarbu yra 
atitinkamas švietimo sistemų ir profesinio 
rengimo pritaikymas prie realių darbo 
rinkos poreikių; tam būtina skubiai 
gerinti jaunimo perėjimą tarp bendrojo 
lavinimo, profesinio mokymosi ir studijų 
aukštojoje mokykloje ir darbo rinkos;
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui skirtos mažinti strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją;

Or. es

Pakeitimas 75
Milan Zver

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui skirtos mažinti strategijos 

5. pabrėžia, kad būtina labiau padėti 
jaunimui pasirengti pereinamajam 
laikotarpiui iš bendrojo lavinimo, 
profesinio mokymosi ir studijų aukštojoje 
mokykloje į darbo rinką, kad šis 
laikotarpis būtų kuo trumpesnis, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos“; mano, kad į tvarios jaunimo 
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rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją; 

nedarbui skirtos mažinti strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti visas įgytas kvalifikacijas; 

Or. en

Pakeitimas 76
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui skirtos mažinti strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją; 

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, 
todėl pabrėžia, kad labai svarbu 
veiksmingai įgyvendinti iniciatyvą
„Europos jaunimo garantijos“ ir paversti ją 
aktyvios integracijos į darbo rinką 
priemone; nurodo, kad valstybės narės iki 
šiol neprisiėmė jokių įtikinamų 
įsipareigojimų įgyvendinti iniciatyvą 
„Europos jaunimo garantijos“, ir ragina 
jas tai kuo greičiau padaryti; mano, kad į 
tvarios jaunimo nedarbui skirtos mažinti 
strategijos rengimą būtina įtraukti 
socialinius partnerius, vietos ir regionines 
valdžios institucijas bei jaunimo 
organizacijas, rengiant strategiją būtina 
oficialiai pripažinti įgytą kvalifikaciją; 

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 dalis



AM\856627LT.doc 41/93 PE458.607v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui skirtos mažinti strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją; 

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, 
todėl pabrėžia, kad labai svarbu 
veiksmingai įgyvendinti sveikintiną 
iniciatyvą „Europos jaunimo garantijos“ ir 
paversti ją aktyvios integracijos į darbo 
rinką priemone; nurodo, kad valstybės 
narės iki šiol neprisiėmė jokių įtikinamų 
įsipareigojimų įgyvendinti iniciatyvą 
„Europos jaunimo garantijos“, ir ragina 
jas tai kuo greičiau padaryti; mano, kad į 
tvarios jaunimo nedarbui skirtos mažinti 
strategijos rengimą būtina įtraukti 
socialinius partnerius, vietos ir regionines 
valdžios institucijas bei jaunimo 
organizacijas, rengiant strategiją būtina 
oficialiai pripažinti įgytą kvalifikaciją; 

Or. en

Pakeitimas 78
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui skirtos mažinti strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją; 

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio rengimo bei
mokymosi ir studijų aukštojoje mokykloje į 
darbo rinką, toks perėjimas turi įvykti be 
pertraukų, ir džiaugiasi iniciatyva „Europos 
jaunimo garantijos”; mano, kad į tvarios 
jaunimo nedarbui skirtos mažinti 
strategijos rengimą būtina įtraukti 
socialinius partnerius ir jaunimo 
organizacijas, strategijoje būtina numatyti 
oficialų abipusį studijų ir įgytos 
kvalifikacijos pripažinimą; 
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Or. en

Pakeitimas 79
Birgit Sippel

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui skirtos mažinti strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją;

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
be kita ko, stiprinant visų šiame procese 
dalyvaujančių institucijų 
bendradarbiavimą, toks perėjimas turi 
įvykti be pertraukų, ir džiaugiasi iniciatyva 
„Europos jaunimo garantijos”; mano, kad į 
tvarios jaunimo nedarbui mažinti skirtos
strategijos rengimą būtina įtraukti 
socialinius partnerius ir jaunimo 
organizacijas, rengiant strategiją būtina 
oficialiai pripažinti įgytą kvalifikaciją;

Or. de

Pakeitimas 80
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui skirtos mažinti strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai
pripažinti įgytą kvalifikaciją;

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
vystant veiksmingo mokyklinio ir 
profesinio orientavimo paslaugas; toks 
perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui mažinti skirtos strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
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rengiant strategiją būtina pripažinti ir 
sertifikuoti remiantis Europos 
kvalifikacijų sandaros platforma per 
formalųjį ir neformalųjį mokymą bei 
savišvietą įgytą kompetenciją;

Or. it

Pakeitimas 81
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui skirtos mažinti strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją;

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui mažinti skirtos strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina užtikrinti 
formaliojo ir neformaliojo mokymosi bei 
savišvietos būdu įgytos kvalifikacijos 
pripažinimą visoje ES;

Or. de

Pakeitimas 82
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
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toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui skirtos mažinti strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją;

toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui mažinti skirtos strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją; mano, kad 
šioje srityje tikslinga užmegzti ūkio 
sektorių ir vidurinių mokyklų ryšį, tai 
galėtų būti, pvz., pripažintų įvairių sričių 
specialistų vedamos pamokos ar 
seminarai, kuriuose jie supažindintų 
mokinius su savo darbu; mano, kad 
atsižvelgiant į tai reikėtų labiau remti 
profesinio konsultavimo centrų steigimą 
arba jau esamas institucijas labiau 
skatinti imtis tokios veiklos;

Or. bg

Pakeitimas 83
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui skirtos mažinti strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją;

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, taip pat profesinio 
orientavimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką,
ir džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos“; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui mažinti skirtos strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją;

Or. fr
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Pakeitimas 84
Georges Bach

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui skirtos mažinti strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją;

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos“; mano, kad turi būti stiprinami 
mokymo įstaigų ir įvairių profesinių 
sluoksnių atstovų bei įvairių specialistų 
ryšiai; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui mažinti skirtos strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją;

Or. fr

Pakeitimas 85
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui skirtos mažinti strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją;

5. mano, kad būtina iš anksto nustatyti 
būsimus gebėjimų poreikius, kad siūlomos 
mokytis specialybės atitiktų faktinę darbo 
rinkos padėtį; pabrėžia, kad geresnis 
pasiūlos ir paklausos derinimas yra vienas 
svarbiausių jaunimui skirtos užimtumo 
politikos aspektų; todėl mano, kad 
iniciatyva „Judus jaunimas“ turi būti 
glaudžiai siejama su iniciatyva „Nauji 
gebėjimai naujoms darbo vietoms“;
pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau ruošti 
pereinamajam laikotarpiui iš bendrojo 
lavinimo, profesinio mokymosi ir studijų 
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aukštojoje mokykloje į darbo rinką, toks 
perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos“; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui mažinti skirtos strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją;

Or. fr

Pakeitimas 86
Vincenzo Iovine

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui skirtos mažinti strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją;

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui skirtos mažinti strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina sukurti palankias 
sąlygas oficialiai pripažinti 27 ES 
valstybėse narėse įgytą kvalifikaciją;

Or. it

Pakeitimas 87
Roger Helmer

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau 
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ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui skirtos mažinti strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius ir jaunimo organizacijas, 
rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją; 

ruošti pereinamajam laikotarpiui iš 
bendrojo lavinimo, profesinio mokymosi ir 
studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, 
toks perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir 
džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo 
garantijos”; mano, kad į tvarios jaunimo 
nedarbui skirtos mažinti strategijos 
rengimą būtina įtraukti socialinius 
partnerius, verslo atstovus ir jaunimo 
organizacijas, rengiant strategiją būtina 
oficialiai pripažinti įgytą kvalifikaciją; 

Or. en

Pakeitimas 88
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
5 dalies 1 punktas (naujas) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

pabrėžia, kad būtina plėtoti universitetų, 
mokymo įstaigų ir jaunimo organizacijų 
partnerystes, siekiant padėti jaunimui 
įsidarbinti;

Or. fr

Pakeitimas 89
Danuta Jazłowiecka

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad Europos ir nacionalinės 
kvalifikacijų sistemos turėtų skatinti 
lengvesnį perėjimą nuo mokymosi prie 
darbo; 

Or. en
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Pakeitimas 90
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ryžtingai remia pasiūlymą dėl Tarybos 
rekomendacijos dėl Europos jaunimo 
garantijų ir ragina Tarybą ją kuo greičiau 
priimti;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ryžtingai remia pasiūlymą dėl Tarybos 
rekomendacijos dėl Europos jaunimo 
garantijų ir ragina Tarybą ją kuo greičiau 
priimti;

Or. en

Pakeitimas 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pataria Komisijai raginti valstybes 
nares sustiprinti savo aukštojo mokslo 
mokymo programas, kad teorinės 
paskaitos būtų būtinai papildomos 
mokymo laikotarpiais valstybinėse ir 
privačiose įmonėse, nustatant būtinųjų 
garantijų ir kokybės sistemą, kuria būtų 
užtikrintas mokymasis ir šių rengimo 
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laikotarpių sąlygos, nes tai jokiu būtu 
negali būti užslėptas mokinio darbas;

Or. es

Pakeitimas 93
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad turi būti žymiai 
sumažintas mokyklos nebaigusių asmenų, 
kuriems, kaip žinoma, vėliau kyla nedarbo 
ir socialinės atskirties pavojus, skaičius; 
pabrėžia, kad ši problema turi būti 
sprendžiama laikantis kompleksinio 
požiūrio, apimančio socialines priemones, 
skirtas gerinti švietimą ir mokymą 
nepalankių salygų vietovėse; 

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad turi būti žymiai 
sumažintas mokyklos nebaigusių asmenų, 
kuriems, kaip žinoma, vėliau kyla nedarbo 
ir socialinės atskirties pavojus, skaičius; 
pabrėžia, kad ši problema turi būti 
sprendžiama laikantis kompleksinio 
požiūrio, apimančio socialines priemones, 
skirtas gerinti švietimą ir mokymą 
nepalankių salygų vietovėse; 

Or. en
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Pakeitimas 95
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. laikosi nuomonės, kad nemažai tyrimų 
parodė, jog dalyvavimas aukštos kokybės 
ankstyvojo vaikų ugdymo ir priežiūros 
programose turi teigiamą poveikį dalyvių, 
ypač vaikų iš mažas pajamas gaunančių ir 
blogesnėje socialinėje padėtyje esančių 
šeimų, pasiekimams mokykloje, o vėliau ir 
jų perėjimui mokymosi prie darbo; mano, 
kad didesnis dėmesys turėtų būti 
skiriamas mažų vaikų įtraukimui, siekiant 
padėti nepalankioje padėtyje esančioms 
grupėms ir užtikrinti jų nuolatinį
dalyvavimą aukštos kokybės priemonėse; 

Or. en

Pakeitimas 96
Elizabeth Lynne

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes 
šeimos ir socialines sąlygas jaunuoliams
bei mokymąsi mokyklose labiau orientuoti 
į profesijos rinkimąsi ir paieškas;

6. mano, kad valstybės narės turi imtis 
priemonių tam, kad jaunuoliams būtų 
suteikta kiek įmanoma daugiau 
informacijos, pasirinkimo ir mokymo 
galimybių, siekiant padėti jiems išnaudoti
savo potencialą, tačiau yra tvirtai 
įsitikinęs, kad tai geriausiai gali atlikti 
žmonės, dirbantys vietos lygmeniu 
kiekvienoje valstybėje narėje;

Or. en
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Pakeitimas 97
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes 
šeimos ir socialines sąlygas jaunuoliams 
bei mokymąsi mokyklose labiau orientuoti 
į profesijos rinkimąsi ir paieškas; 

6. mano, kad būtina imtis priemonių, 
kurios sustiprintų mokyklos ir šeimos 
vaidmenį padedant jaunuoliams 
apsispręsti dėl jų būsimos profesinės 
veiklos; pabrėžia, kad būtina sušvelninti 
jų socialinės aplinkos įtaką jaunuoliams 
apsisprendžiant dėl jų būsimos profesijos; 

Or. en

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

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes
šeimos ir socialines sąlygas jaunuoliams 
bei mokymąsi mokyklose labiau orientuoti 
į profesijos rinkimąsi ir paieškas;

6. mano, kad būtina padėti šeimoms ir 
sudaryti geresnes socialines sąlygas 
jaunuoliams bei mokymąsi mokyklose 
labiau orientuoti į profesijos rinkimąsi ir 
paieškas; 

Or. en

Pakeitimas 99
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes 
šeimos ir socialines sąlygas jaunuoliams 
bei mokymąsi mokyklose labiau orientuoti 
į profesijos rinkimąsi ir paieškas;

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes 
šeimos ir socialines sąlygas jaunuoliams 
bei mokymąsi mokyklose labiau orientuoti 
į profesijos rinkimąsi ir paieškas; ragina 
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valstybes nares vidurinio ugdymo 
pakopoje rengti profesinio konsultavimo 
konferencijas, kurių programos būtų 
nukreiptos į darbo rinkos poreikį, tačiau 
kuriose būtų atsižvelgiama ir į regioninį 
aspektą bei į kiekvieno mokinio bruožus ir 
gabumus; tokias programas turėtų 
sudaryti už švietimo ir užimtumo 
klausimus atsakingos nacionalinės 
institucijos kartu su socialiniais 
partneriais;

Or. el

Pakeitimas 100
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes 
šeimos ir socialines sąlygas jaunuoliams 
bei mokymąsi mokyklose labiau orientuoti 
į profesijos rinkimąsi ir paieškas;

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes 
šeimos ir socialines sąlygas jaunuoliams 
bei mokymąsi mokyklose labiau orientuoti 
į profesijos rinkimąsi ir paieškas; pabrėžia, 
kad mokykloms, kuriose vyksta profesinio 
orientavimo pamokos, teikiama 
informacija apie profesijas pastebint ir 
skatinant mokinių gabumus ir gebėjimus, 
rengiami darbo prašymų rengimo 
mokymai, tenka ypatingas vaidmuo 
mokiniams įgyjant įsidarbinti reikalingą 
kvalifikaciją; daugeliu atvejų tam dar 
reikalinga ir individuali tikslinga parama 
padedant pasirinkti profesiją ir pradėti 
profesinę karjerą;

Or. de

Pakeitimas 101
Birgit Sippel

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes 
šeimos ir socialines sąlygas jaunuoliams 
bei mokymąsi mokyklose labiau orientuoti 
į profesijos rinkimąsi ir paieškas;

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes 
šeimos ir socialines sąlygas jaunuoliams 
bei mokymąsi mokyklose labiau orientuoti 
į profesijos rinkimąsi ir paieškas; pabrėžia, 
kad tik taip galima sudaryti sąlygas 
jaunuoliams, neatsižvelgiant į jų socialinę 
kilmę, pasirinkti bet kokį mokymosi būdą 
ir profesiją pagal jų polinkius ir norus;

Or. de

Pakeitimas 102
Georges Bach

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes 
šeimos ir socialines sąlygas jaunuoliams 
bei mokymąsi mokyklose labiau orientuoti 
į profesijos rinkimąsi ir paieškas;

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes 
šeimos ir socialines sąlygas jaunuoliams 
bei mokymąsi mokyklose labiau orientuoti 
į profesijos rinkimąsi ir paieškas; mano, 
kad jaunuolius reikia vertinti atsižvelgiant 
į bendrą jų padėtį: jaunuolių kvalifikaciją 
ir išsilavinimą, taip pat siekius, šeimos bei 
socialinę aplinką ir gyvenimo sąlygas;

Or. fr

Pakeitimas 103
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes 
šeimos ir socialines sąlygas jaunuoliams 
bei mokymąsi mokyklose labiau orientuoti 
į profesijos rinkimąsi ir paieškas;

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes 
šeimos ir socialines sąlygas jaunuoliams 
bei mokymąsi mokyklose labiau orientuoti 
į profesijos rinkimąsi ir paieškas, o šeimos 
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ir socialinės sąlygos turi būti vertinamos 
kartu, ne atskirai;

Or. fr

Pakeitimas 104
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes 
šeimos ir socialines sąlygas jaunuoliams 
bei mokymąsi mokyklose labiau orientuoti 
į profesijos rinkimąsi ir paieškas;

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes 
šeimos, jaunimo organizacijų ir socialines 
sąlygas jaunuoliams bei mokymąsi 
mokyklose labiau orientuoti į profesijos 
rinkimąsi ir paieškas;

Or. en

Pakeitimas 105
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes 
šeimos ir socialines sąlygas jaunuoliams 
bei mokymąsi mokyklose labiau orientuoti 
į profesijos rinkimąsi ir paieškas;

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes 
šeimos, jaunimo organizacijų ir socialines
sąlygas jaunuoliams bei mokymąsi 
mokyklose labiau orientuoti į profesijos 
rinkimąsi ir paieškas;

Or. en

Pakeitimas 106
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja) 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad turi būti toliau plėtojamos
kokybiškos karjeros planavimo ir 
profesinio orientavimo paslaugos; 
pabrėžia, kad planuojant, rengiant, 
įgyvendinant ir finansuojant tokias 
programas svarbų vaidmenį atlieka 
socialiniai partneriai, padedantys 
užtikrinti, kad šios programos būtų 
veiksmingos ir atitiktų darbo rinkos 
reikmes;

Or. en

Pakeitimas 107
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad socialiniai partneriai ir 
jaunimo organizacijos, dar gerokai prieš 
jaunuoliams pereinant į profesinio 
mokymo lygmenį, atitinkamomis 
priemonėmis gali padėti tėvams ir 
mokykloms tapti kompetentingais 
jaunuolių pagalbininkais renkantis 
profesiją; jei jaunuoliams reikalinga 
speciali pagalba, ji kalbiniu ir dalykiniu 
aspektais turi būti suderinta su tėvais ir 
socialine aplinka;

Or. de

Pakeitimas 108
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia neformaliojo švietimo 
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lygiarangių (angl. Peer-to-Peer) tinkluose 
svarbą, ypač kai organizuotai dirbama 
jaunimo sąjungose, įgyjama socialinių 
gebėjimų orientuojantis į profesiją ir 
pradedama profesinė karjera bendrai 
leidžiant laisvalaikį, rengiant 
tarptautinius susitikimus ir prisiimant 
savanoriškus visuomeninius 
įsipareigojimus;

Or. de

Pakeitimas 109
Sergio Gutiérrez Prieto

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją nustatyti esamų 
profesijos orientavimo sistemų 
modernizavimo darbotvarkę, taip pat 
stiprinti šių sistemų ryšius ir 
bendradarbiavimą Europos lygmeniu; 
reikia labiau specializuotų agentūrų 
kiekvienoje valstybėje narėje, ir kad jos 
nuolat bendradarbiautų su kitų valstybių 
agentūromis, siekiant teikti patikimą ir 
atnaujintą informaciją apie esamas 
galimybes skirtingose Europos darbo 
rinkose ir gebėjimus, kuriuos reikia turėti 
ar įgyti jaunuoliams, siekiantiems užimti 
laisvas vietas;

Or. es

Pakeitimas 110
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja) 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kaip yra svarbu, kad įmonės, 
suvokdamos savo socialinę atsakomybę, 
imtųsi atitinkamų priemonių padėti 
jaunuoliams pasirinkti profesiją gerai 
apsvarsčius ir atsižvelgus ir į nacionalinę, 
ir į Europos darbo rinką; papildomos 
priemonės turėtų būti tikslingos 
profesinės stažuotės;

Or. el

Pakeitimas 111
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą 
profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia 
imtis priemonių, atskleidžiančių išsamų 
profesinių galimybių vaizdą, ir kad reikia 
ypač mergaites anksti pradėti skatinti 
domėtis matematinėmis ir techninėmis 
profesijomis bei jas rinktis;

7. mano, kad lytis tebėra ypač svarbus 
kriterijus renkantis profesiją ir kad tai 
papildomai skatina lyčių nelygybę;
pabrėžia, kad tai susiję tiek su moterų 
nedarbu, tiek ir su jų skurdu; pabrėžia, 
kad reikia imtis priemonių, atskleidžiančių 
išsamų profesinių galimybių vaizdą, ir kad 
reikia ypač mergaites anksti pradėti skatinti 
domėtis matematinėmis ir techninėmis 
profesijomis bei jas rinktis; 

Or. en

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

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą 7. mano, kad lytis tebėra ypač svarbus 
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profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia 
imtis priemonių, atskleidžiančių išsamų 
profesinių galimybių vaizdą, ir kad reikia 
ypač mergaites anksti pradėti skatinti 
domėtis matematinėmis ir techninėmis 
profesijomis bei jas rinktis;

kriterijus renkantis profesiją ir kad tai 
papildomai skatina lyčių nelygybę;
pabrėžia, kad tai susiję tiek su moterų 
nedarbu, tiek ir su jų skurdu; pabrėžia, 
kad reikia imtis priemonių, atskleidžiančių 
išsamų profesinių galimybių vaizdą, ir kad 
reikia ypač mergaites anksti pradėti skatinti 
domėtis matematinėmis ir techninėmis 
profesijomis bei jas rinktis; 

Or. en

Pakeitimas 113
Vincenzo Iovine

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą 
profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia 
imtis priemonių, atskleidžiančių išsamų 
profesinių galimybių vaizdą, ir kad reikia
ypač mergaites anksti pradėti skatinti 
domėtis matematinėmis ir techninėmis 
profesijomis bei jas rinktis;

7. mano, kad būtina pašalinti 
diskriminaciją dėl lyties, kuri dažnai 
trukdo moterims rinktis tam tikrą profesiją 
ar nuo jos atgraso, kad reikia imtis 
priemonių, atskleidžiančių išsamų 
profesinių galimybių vaizdą, ir ypač anksti 
pradėti remti mergaites, kurios domisi 
mokslinėmis ir techninėmis profesijomis 
bei jas rinktis;

Or. it

Pakeitimas 114
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą 
profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia 
imtis priemonių, atskleidžiančių išsamų 
profesinių galimybių vaizdą, ir kad reikia 
ypač mergaites anksti pradėti skatinti 
domėtis matematinėmis ir techninėmis 
profesijomis bei jas rinktis;

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą 
profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia 
imtis priemonių, atskleidžiančių išsamų 
švietimo ir mokymo, o vėliau profesinių 
galimybių vaizdą, ir kad reikia ypač 
mergaites anksti pradėti skatinti domėtis 
profesijomis, reikalaujančiomis mokslo, 
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technikos, inžinerijos ir matematinių 
įgūdžių, bei jas rinktis; 

Or. en

Pakeitimas 115
Milan Zver

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą 
profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia 
imtis priemonių, atskleidžiančių išsamų 
profesinių galimybių vaizdą, ir kad reikia 
ypač mergaites anksti pradėti skatinti 
domėtis matematinėmis ir techninėmis 
profesijomis bei jas rinktis;

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą 
profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia 
imtis priemonių, atskleidžiančių išsamų 
profesinių galimybių vaizdą, ir kad reikia 
anksti pradėti labiau skatinti abiejų lyčių
jaunuolius domėtis matematinėmis ir 
techninėmis profesijomis bei jas rinktis;

Or. en

Pakeitimas 116
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą 
profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia 
imtis priemonių, atskleidžiančių išsamų 
profesinių galimybių vaizdą, ir kad reikia 
ypač mergaites anksti pradėti skatinti 
domėtis matematinėmis ir techninėmis 
profesijomis bei jas rinktis;

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą 
profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia 
imtis priemonių, atskleidžiančių išsamų 
profesinių galimybių vaizdą, ir kad reikia 
ypač mergaites anksti pradėti skatinti 
domėtis matematinėmis, informatikos, 
gamtos mokslų ir techninėmis, o 
berniukus – auklėjimo, slaugos ir 
socialinėmis profesijomis, bei jas rinktis;

Or. de
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Pakeitimas 117
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą 
profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia 
imtis priemonių, atskleidžiančių išsamų 
profesinių galimybių vaizdą, ir kad reikia 
ypač mergaites anksti pradėti skatinti 
domėtis matematinėmis ir techninėmis 
profesijomis bei jas rinktis;

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą 
profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia 
imtis priemonių, atskleidžiančių išsamų 
profesinių galimybių, pirmiausia vietoje 
įgyvendinamų galimybių, vaizdą, tam 
numatant vietos agentūras, padedančias 
jaunimui siekti savo tikslų ir pasirinkti 
profesiją, ir kad reikia ypač mergaites 
anksti pradėti skatinti domėtis 
matematinėmis ir techninėmis profesijomis 
bei jas rinktis;

Or. fr

Pakeitimas 118
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą 
profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia 
imtis priemonių, atskleidžiančių išsamų 
profesinių galimybių vaizdą, ir kad reikia 
ypač mergaites anksti pradėti skatinti 
domėtis matematinėmis ir techninėmis 
profesijomis bei jas rinktis;

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą 
profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia 
imtis priemonių, atskleidžiančių išsamų 
profesinių galimybių vaizdą, įskaitant 
patarėjų lygių galimybių klausimais 
konsultacijas, ir kad reikia ypač mergaites 
anksti pradėti skatinti domėtis 
matematinėmis ir techninėmis profesijomis 
bei jas rinktis;

Or. pt
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Pakeitimas 119
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą 
profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia 
imtis priemonių, atskleidžiančių išsamų 
profesinių galimybių vaizdą, ir kad reikia 
ypač mergaites anksti pradėti skatinti 
domėtis matematinėmis ir techninėmis 
profesijomis bei jas rinktis;

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą 
profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia 
imtis priemonių, atskleidžiančių išsamų 
profesinių galimybių vaizdą, ir kad reikia 
ypač mergaites anksti pradėti skatinti 
domėtis matematinėmis ir techninėmis 
profesijomis bei jas rinktis, ypač tam 
tikruose strateginiuose, pvz., aplinkos ir 
energijos taupymo, plėtros sektoriuose;

Or. it

Pakeitimas 120
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą 
profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia 
imtis priemonių, atskleidžiančių išsamų 
profesinių galimybių vaizdą, ir kad reikia 
ypač mergaites anksti pradėti skatinti 
domėtis matematinėmis ir techninėmis 
profesijomis bei jas rinktis;

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą 
profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia 
imtis priemonių, atskleidžiančių išsamų 
profesinių galimybių vaizdą, ir kad reikia 
ypač mergaites anksti pradėti skatinti 
domėtis matematinėmis ir techninėmis 
profesijomis bei jas rinktis; būtina 
tikslingai vystyti mergaičių ir moterų 
potencialą, atsižvelgiant į būsimą 
specialistų poreikį; ypač reikia tikslingai, 
įgyvendinant skatinamąsias programas, 
mažinti mergaičių ir jaunų moterų 
abejones dėl gamtos mokslų ir techninių 
profesijų;

Or. de
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Pakeitimas 121
Georges Bach

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad jaunuoliai turi pasirinkti 
iš daugybės švietimo pasiūlymų, kurių vis 
daugėja; mano, kad jie turi būti nuolat 
informuojami apie tendencijas darbo 
rinkoje, kad būtų lavinami tie gebėjimai, 
kurie yra paklausūs, siekiant, kad nė 
vienas bet kokios švietimo įstaigos 
absolventas neliktų be darbo, o mokyklos 
ir darbo sektoriai būtų suderinti;

Or. de

Pakeitimas 122
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina valstybes nares kartu su 
socialiniais partneriais skatinti profesinį 
mokymą vidurinio ugdymo pakopoje, nes 
valstybėse narėse esama didelių skirtumų, 
susijusių su profesinio mokymo 
sektoriaus organizavimu ir dalyvavimu 
jame; nurodo, kad tai gerokai prisidėtų 
siekiant strategijoje „Europa 2020“ 
iškeltų tikslų dėl anksti paliekančių 
mokyklą asmenų skaičiaus sumažinimo ir 
kovos su nedarbu; pabrėžia būtinybę 
skatinti keitimąsi geriausia patirtimi 
naudojant atvirą koordinavimo metodą;

Or. el
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Pakeitimas 123
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pabrėžia lankstesnių švietimo 
struktūrų tokių kaip „atviros aukštosios 
mokyklos“ sukūrimo ir didesnio interneto 
naudojimo aukštojo mokslo srityje svarbą, 
kad visi jaunuoliai turėtų galimybę gauti 
kokybišką išsilavinimą, nepaisant atstumo 
ar nepalankių paskaitų tvarkaraščių; taip 
pat dėl vėlesnio jaunuolių patekimo į 
darbo rinką ir dėl problemų, susijusių su 
socialinės apsaugos sistemų tvarumu, 
labai svarbu, kad būtų sudarytos 
reikalingos sąlygos jaunuoliams suderinti 
profesinę veiklą ir studijas; 

Or. el

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

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos 
politika įskaitant valstybės lėšomis 
remiamas darbo programas jaunimui ir 
naujų, tvarių ir gerų darbo vietų kūrimas 
yra būtinos sąlygos kovojant su jaunimo 
nedarbu ir kad būtina tikslingiau naudoti 
turimų fondų, pvz., Europos socialinio
fondo, lėšas; 

8. pabrėžia, kad integracinės darbo rinkos 
priemonės, pvz., valstybės lėšomis 
remiamos darbo programos jaunimui ir 
naujų, tvarių ir gerų darbo vietų kūrimas,
savanoriško darbo, kaip profesinės 
patirties, pripažinimas, taip pat verslumo 
skatinimas yra esminiai veiksniai kovojant 
su jaunimo nedarbu; pabrėžia, kad nors 
jaunimas gali pasinaudoti įvairiomis ES 
finansavimo priemonėmis, pvz., Europos 
socialiniu fondu, judumo programomis 
(„Erasmus“, „Socrates“, 
„Leonardo da Vinci“), taip pat programa 
„Judus jaunimas“, dėl finansavimo 
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įvairovės jaunimo organizacijoms sunku 
gauti jų poreikius atitinkantį 
finansavimą; pabrėžia, kad jaunimui 
reikia lengvai pasiekiamas finansavimas, 
kuris galėtų būti administruojamas 
savanorių ir atitinkamais atvejais mažų 
organizacijų bei suteiktų galimybę 
finansuoti svarbiausias priemones, 
apimančias keletą aspektų, pvz., 
užimtumo, judumo, socialinės integracijos 
ir kultūrinės veiklos;

Or. en

Pakeitimas 125
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos 
politika įskaitant valstybės lėšomis 
remiamas darbo programas jaunimui ir 
naujų, tvarių ir gerų darbo vietų kūrimas 
yra būtinos sąlygos kovojant su jaunimo 
nedarbu ir kad būtina tikslingiau naudoti 
turimų fondų, pvz., Europos socialinio
fondo, lėšas;

8. pabrėžia, kad integracinės darbo rinkos 
priemonės, pvz., valstybės lėšomis 
remiamos darbo programos jaunimui ir 
naujų, tvarių ir gerų darbo vietų kūrimas,
savanoriško darbo, kaip profesinės 
patirties, pripažinimas, taip pat verslumo 
skatinimas yra esminiai veiksniai kovojant 
su jaunimo nedarbu; pabrėžia, kad nors 
jaunimas gali pasinaudoti įvairiomis ES 
finansavimo priemonėmis, pvz., Europos 
socialiniu fondu, judumo programomis 
(„Erasmus“, „Socrates“, 
„Leonardo da Vinci“), taip pat programa 
„Judus jaunimas“, dėl finansavimo 
įvairovės jaunimo organizacijoms sunku 
gauti jų poreikius atitinkantį 
finansavimą; pabrėžia, kad jaunimui 
reikia lengvai pasiekiamas finansavimas, 
kuris galėtų būti administruojamas 
savanorių ir atitinkamais atvejais mažų 
organizacijų bei suteiktų galimybę 
finansuoti svarbiausias priemones, 
apimančias keletą aspektų, pvz., 
užimtumo, judumo, socialinės integracijos 
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ir kultūrinės veiklos;

Or. en

Pakeitimas 126
Vincenzo Iovine

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos 
politika įskaitant valstybės lėšomis 
remiamas darbo programas jaunimui ir 
naujų, tvarių ir gerų darbo vietų kūrimas
yra būtinos sąlygos kovojant su jaunimo 
nedarbu ir kad būtina tikslingiau naudoti 
turimų fondų, pvz., Europos socialinio 
fondo, lėšas;

8. pabrėžia, kad neįgyvendinus Europos 
lygmeniu koordinuojamos strategijos ir 
neteikiant paramos visaverčiam augimui,
įskaitant valstybės lėšomis remiamas darbo 
programas jaunimui ir naujų, tvarių ir gerų 
darbo vietų kūrimą, negalima pasiekti 
tikslo sumažinti jaunimo nedarbą, ir kad 
būtina tikslingiau naudoti turimų fondų, 
pvz., Europos socialinio fondo, lėšas;

Or. it

Pakeitimas 127
Elizabeth Lynne

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos 
politika įskaitant valstybės lėšomis 
remiamas darbo programas jaunimui ir 
naujų, tvarių ir gerų darbo vietų kūrimas 
yra būtinos sąlygos kovojant su jaunimo 
nedarbu ir kad būtina tikslingiau naudoti 
turimų fondų, pvz., Europos socialinio 
fondo, lėšas;

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos 
politika ir naujų, tvarių ir gerų darbo vietų 
kūrimas yra būtinos sąlygos kovojant su 
jaunimo nedarbu ir kad būtina tikslingiau 
naudoti turimų fondų, pvz., Europos 
socialinio fondo, lėšas;

Or. en
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Pakeitimas 128
Roger Helmer

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos 
politika įskaitant valstybės lėšomis 
remiamas darbo programas jaunimui ir 
naujų, tvarių ir gerų darbo vietų kūrimas 
yra būtinos sąlygos kovojant su jaunimo 
nedarbu ir kad būtina tikslingiau naudoti 
turimų fondų, pvz., Europos socialinio 
fondo, lėšas; 

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos 
politika, grindžiama verslumo dvasia ir 
verslui palankia aplinka, įskaitant 
valstybės lėšomis remiamas darbo 
programas jaunimui ir naujų, tvarių ir gerų 
darbo vietų kūrimas yra būtinos sąlygos 
kovojant su jaunimo nedarbu ir kad būtina 
tikslingiau naudoti turimų fondų, pvz., 
Europos socialinio fondo, lėšas; 

Or. en

Pakeitimas 129
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos 
politika įskaitant valstybės lėšomis 
remiamas darbo programas jaunimui ir 
naujų, tvarių ir gerų darbo vietų kūrimas 
yra būtinos sąlygos kovojant su jaunimo 
nedarbu ir kad būtina tikslingiau naudoti 
turimų fondų, pvz., Europos socialinio 
fondo, lėšas;

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos 
politika įskaitant valstybės lėšomis 
remiamas darbo programas jaunimui ir 
naujų, tvarių ir gerų darbo vietų kūrimas 
yra būtinos sąlygos kovojant su jaunimo 
nedarbu ir kad būtina kuo geriau, 
veiksmingiau ir tikslingiau naudoti turimų 
fondų, pvz., Europos socialinio fondo, 
lėšas; 

Or. en

Pakeitimas 130
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
8 dalis



AM\856627LT.doc 67/93 PE458.607v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos 
politika įskaitant valstybės lėšomis 
remiamas darbo programas jaunimui ir 
naujų, tvarių ir gerų darbo vietų kūrimas 
yra būtinos sąlygos kovojant su jaunimo 
nedarbu ir kad būtina tikslingiau naudoti 
turimų fondų, pvz., Europos socialinio 
fondo, lėšas;

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos 
politika įskaitant valstybės lėšomis 
remiamas darbo programas jaunimui ir 
naujų, tvarių ir gerų darbo vietų su 
tinkamu darbo užmokesčiu kūrimas yra 
būtinos sąlygos kovojant su jaunimo 
nedarbu ir kad būtina tikslingiau naudoti 
turimų fondų, pvz., Europos socialinio 
fondo, lėšas;

Or. pt

Pakeitimas 131
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos 
politika įskaitant valstybės lėšomis 
remiamas darbo programas jaunimui ir 
naujų, tvarių ir gerų darbo vietų kūrimas 
yra būtinos sąlygos kovojant su jaunimo 
nedarbu ir kad būtina tikslingiau naudoti 
turimų fondų, pvz., Europos socialinio 
fondo, lėšas;

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos 
politika įskaitant valstybės lėšomis 
remiamas darbo programas jaunimui ir 
naujų, tvarių ir gerų darbo vietų kūrimas 
yra būtinos sąlygos kovojant su jaunimo 
nedarbu, kaip ir naujų įmonių steigimas, 
verslumo kultūros rėmimas mokyklose, 
iniciatyvų įgyvendinimo skatinimas, 
techninė pagalba norintiems pradėti 
verslą, administracinių procedūrų 
supaprastinimas siekiant pagreitinti 
atitinkamų procedūrų atlikimą, vietos 
lygmens paslaugų tinklų kūrimas siekiant 
palengvinti valdymą, ryšių su 
aukštosiomis mokyklomis ir mokslinių 
tyrimų centrais palaikymas siekiant 
paskatinti naujovių diegimą kuriant 
produktus ir procesus, ir kad būtina 
tikslingiau naudoti turimų fondų, pvz., 
Europos socialinio fondo, lėšas;

Or. it
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Pakeitimas 132
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos 
politika įskaitant valstybės lėšomis 
remiamas darbo programas jaunimui ir 
naujų, tvarių ir gerų darbo vietų kūrimas 
yra būtinos sąlygos kovojant su jaunimo 
nedarbu ir kad būtina tikslingiau naudoti 
turimų fondų, pvz., Europos socialinio 
fondo, lėšas;

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos 
politika, įskaitant valstybės lėšomis 
remiamas darbo programas jaunimui, ir 
naujų, tvarių ir gerų darbo vietų kūrimas 
yra būtinos sąlygos kovojant su jaunimo 
nedarbu ir kad būtina tikslingiau naudoti 
turimų fondų, pvz., Europos socialinio 
fondo, lėšas, visų pirma suteikiant paramą 
jaunimui – numatant vietos agentūras, į 
kurias jaunimas kreipiasi ir kurios teikia 
jam informaciją, padeda pasirinkti 
specialybę ir siūlo specializuotą mokymą, 
teikiamą kuo arčiau gyvenamosios vietos;

Or. fr

Pakeitimas 133
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos 
politika įskaitant valstybės lėšomis 
remiamas darbo programas jaunimui ir 
naujų, tvarių ir gerų darbo vietų kūrimas 
yra būtinos sąlygos kovojant su jaunimo 
nedarbu ir kad būtina tikslingiau naudoti 
turimų fondų, pvz., Europos socialinio 
fondo, lėšas;

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos 
politika, įskaitant valstybės lėšomis 
remiamas darbo programas jaunimui, ir 
naujų, tvarių ir gerų darbo vietų kūrimas 
yra būtinos sąlygos kovojant su jaunimo 
nedarbu ir kad būtina tikslingiau naudoti 
turimų fondų, pvz., Europos socialinio 
fondo, lėšas; pabrėžia, kad būtina sukurti 
lengviau prieinamus ir skaidresnius 
metodus dėl paraiškų, susijusių su 
Europos socialinio fondo programomis, 
teikimo;

Or. bg
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Pakeitimas 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. palankiai vertina didesnį EIB 
vaidmenį kuriant finansavimo programas 
studentams, taip pat remiant verslumą 
tarp jaunimo; mano, kad EIB vaidmuo 
turėtų dar labiau sustiprėti pasirinktinai 
investuojant į aukštos pridėtinės vertės 
sektorius valstybėse narėse ir ypač į tas 
įmones, kurios deda didžiausias pastangas 
siekiant įdarbinti ir kokybiškai parengti 
jaunuolius;

Or. es

Pakeitimas 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. pabrėžia svarbų MVĮ vaidmenį 
įdarbinant nemažai gyventojų, taigi ir 
jaunų europiečių, todėl mano, kad būtina 
suteikti MVĮ galimybes nuolat mokyti 
savo darbuotojus siekiant tobulinti jų 
įgūdžius ir konkurencingumą; 
rekomenduoja apsvarstyti galimybę 
sukurti bendrą Europos vidaus tarnybą 
MVĮ darbuotojų mokymams;

Or. es
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Pakeitimas 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Nuomonės projektas
8 c dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8c. pabrėžia savarankiško verslumo 
svarbą siekiant kovoti su jaunimo 
nedarbu ir kurti naujas galimybes 
jaunuoliams. Todėl ragina Komisiją 
sukurti platesnio užmojo vyriausybių, 
universitetų ir įmonių bendradarbiavimo 
programas, siekiant teisingai nukreipti 
jaunimą ir jam padėti kuriant naują 
įmonę; ragina labiau propaguoti jaunimo 
savarankiško verslumo kultūrą 
kiekvienoje valstybėje narėje;

Or. es

Pakeitimas 137
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia būtinybę gerinti viešąsias 
paslaugas, kuriomis tarpininkaujama 
darbo ir profesinio mokymo vietų 
klausimais, siekiant, viena vertus, kovoti 
su jaunimo nedarbu, antra vertus, suteikti 
bedarbiams galimybę dalyvauti mokymo 
programose, sudarytose pagal darbo 
rinkos poreikius;

Or. el
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Pakeitimas 138
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką individualiai
juos remiant ir kad valstybės lėšomis 
remiamos darbo vietos yra veiksmingas 
ypač nepalankiose sąlygose esančių 
jaunuolių integracijos instrumentas; 

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką, juos remiant 
ir atsižvelgiant į jų individualius poreikius 
bei daugiausia dėmesio skiriant 
didesniam jų integravimuisi į darbo rinką 
ir jų galimybėms gauti kokybiškas darbo 
vietas; mano, kad valstybės lėšomis 
remiamos darbo vietos gali būti 
veiksmingas ypač nepalankiose sąlygose 
esančių jaunuolių integracijos 
instrumentas; vis dėlto pabrėžia esminę 
pirminio patekimo į darbo rinką svarbą ir 
tai, kad visos integracijos priemonės, 
suderintos su paramos priemonėmis, 
kuriomis atsižvelgiama į individualius 
asmenų poreikius, turėtų būti skirtos 
užtikrinti ankstyvą patekimą į įprastą 
darbo rinką; pabrėžia konkrečius 
sunkumus, su kuriais dėl finansinių ir 
kalbinių suvaržymų, o kai kuriais atvejais 
ir dėl nepalankių geografinių sąlygų 
susiduria neturtingi jaunuoliai, siekiantys 
išvykti į užsienį įgyti patirties; yra 
įsitikinęs, kad teikiant finansinę paramą 
turi būti tenkinami ypač nepalankioje 
padėtyje esančių žmonių poreikiai;

Or. en

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

Nuomonės projektas
9 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką individualiai
juos remiant ir kad valstybės lėšomis 
remiamos darbo vietos yra veiksmingas 
ypač nepalankiose sąlygose esančių 
jaunuolių integracijos instrumentas; 

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką, juos remiant 
ir atsižvelgiant į jų individualius poreikius 
bei daugiausia dėmesio skiriant 
didesniam jų integravimuisi į darbo rinką 
ir jų galimybėms gauti kokybiškas darbo 
vietas; mano, kad valstybės lėšomis 
remiamos darbo vietos gali būti 
veiksmingas ypač nepalankiose sąlygose 
esančių jaunuolių integracijos 
instrumentas; vis dėlto pabrėžia esminę 
pirminio patekimo į darbo rinką svarbą ir 
tai, kad visos integracijos priemonės, 
suderintos su paramos priemonėmis, 
kuriomis atsižvelgiama į individualius 
asmenų poreikius, turėtų būti skirtos 
užtikrinti ankstyvą patekimą į įprastą 
darbo rinką; pabrėžia konkrečius 
sunkumus, su kuriais dėl finansinių ir 
kalbinių suvaržymų, o kai kuriais atvejais 
ir dėl nepalankių geografinių sąlygų 
susiduria neturtingi jaunuoliai, siekiantys 
išvykti į užsienį įgyti patirties; yra 
įsitikinęs, kad teikiant finansinę paramą 
turi būti tenkinami ypač nepalankioje 
padėtyje esančių žmonių poreikiai;

Or. en

Pakeitimas 140
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką individualiai 
juos remiant ir kad valstybės lėšomis 
remiamos darbo vietos yra veiksmingas 
ypač nepalankiose sąlygose esančių 

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams, ypač tiems, kurie 
nei mokosi, nei dirba, būtina, individualiai 
juos remiant, padėti baigti mokslus, 
padidinti jų galimybes įsidarbinti ir 
palengvinti jų perėjimą nuo mokymosi
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jaunuolių integracijos instrumentas; prie darbo ir kad valstybės lėšomis 
remiamos darbo vietos yra veiksmingas 
ypač nepalankiose sąlygose esančių 
jaunuolių integracijos instrumentas;

Or. en

Pakeitimas 141
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką individualiai 
juos remiant ir kad valstybės lėšomis 
remiamos darbo vietos yra veiksmingas 
ypač nepalankiose sąlygose esančių 
jaunuolių integracijos instrumentas;

9. pabrėžia, kad būtina remti visų 
jaunuolių profesinį pasirengimą
individualiai jiems padedant ir kad 
valstybės lėšomis remiamos ir nemokamos
darbo vietos yra veiksmingas ypač 
nepalankiose sąlygose esančių jaunuolių 
integracijos instrumentas;

Or. pt

Pakeitimas 142
Birgit Sippel

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką individualiai 
juos remiant ir kad valstybės lėšomis 
remiamos darbo vietos yra veiksmingas 
ypač nepalankiose sąlygose esančių 
jaunuolių integracijos instrumentas;

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką individualiai 
juos remiant ir kad valstybės lėšomis 
remiamos mokymo vietos yra veiksmingas 
ypač nepalankiose sąlygose esančių 
jaunuolių integracijos instrumentas; 
pabrėžia, kad tikslingas vaikų ir jaunuolių 
rėmimas dar mokykloje yra jų sėkmingos 
integracijos į darbo rinką sąlyga;

Or. de
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Pakeitimas 143
Roger Helmer

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką individualiai 
juos remiant ir kad valstybės lėšomis 
remiamos darbo vietos yra veiksmingas 
ypač nepalankiose sąlygose esančių 
jaunuolių integracijos instrumentas; 

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką individualiai 
juos remiant ir kad valstybės lėšomis 
remiamos darbo vietos yra veiksmingas 
ypač nepalankiose sąlygose esančių 
jaunuolių integracijos instrumentas; be to, 
pabrėžia, kad Europos piliečiai į 
neturtingųjų grupei priklausančius ir 
nepriklausančius asmenis skirstomi 
remiantis ne Europos institucijų 
nustatytais kriterijais, bet valstybių narių 
jau įvestais standartais;

Or. en

Pakeitimas 144
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką individualiai 
juos remiant ir kad valstybės lėšomis 
remiamos darbo vietos yra veiksmingas 
ypač nepalankiose sąlygose esančių 
jaunuolių integracijos instrumentas;

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką individualiai 
juos remiant ir kad valstybės lėšomis 
remiamos darbo vietos yra veiksmingas 
ypač nepalankiose sąlygose esančių 
jaunuolių, ir ypač žmonių su negalia, 
integracijos instrumentas neveiklumo ir 
socialinės atskirties ateityje pavojui 
sumažinti;

Or. en
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Pakeitimas 145
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką individualiai 
juos remiant ir kad valstybės lėšomis 
remiamos darbo vietos yra veiksmingas 
ypač nepalankiose sąlygose esančių 
jaunuolių integracijos instrumentas;

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką individualiai 
juos remiant ir kad valstybės lėšomis 
remiamos mokymo vietos yra veiksmingas 
ypač nepalankiose sąlygose esančių 
jaunuolių integracijos instrumentas; ragina 
valstybes nares ir Komisiją skatinti 
priemones, kuriomis informuojama apie 
švietimo ir mokymo galimybes 
jaunuoliams su negalia, pvz., vykdant 
Europos neįgaliųjų forumo ir studentų 
mainų programos „Erasmus“ projektus, 
pvz., „Erasmus“ programas studentams 
su negalia;

Or. bg

Pakeitimas 146
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką individualiai
juos remiant ir kad valstybės lėšomis 
remiamos darbo vietos yra veiksmingas 
ypač nepalankiose sąlygose esančių 
jaunuolių integracijos instrumentas;

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką individualiai 
juos remiant ir kad valstybės lėšomis 
remiamos mokymo vietos bei 
standartizuota pagalbinių kartu su 
švietimu vykdomų priemonių sistema yra 
veiksmingas ypač nepalankiose sąlygose 
esančių jaunuolių integracijos 
instrumentas;

Or. de
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Pakeitimas 147
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką individualiai 
juos remiant ir kad valstybės lėšomis 
remiamos darbo vietos yra veiksmingas 
ypač nepalankiose sąlygose esančių 
jaunuolių integracijos instrumentas;

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes 
turintiems jaunuoliams būtina sudaryti 
sąlygas patekti į darbo rinką individualiai 
juos remiant ir suteikiant galimybę gauti 
rėmėjų pagalbą ir kad valstybės lėšomis 
remiamos darbo vietos yra veiksmingas 
ypač nepalankiose sąlygose esančių 
jaunuolių integracijos instrumentas;

Or. fr

Pakeitimas 148
Georges Bach

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad ypač jaunuoliams, kurie 
nei dirba, nei mokosi, gresia ilgalaikis 
nedarbas; mano, kad reikia skatinti 
informacines kampanijas vietos ir regionų 
lygmenimis, siekiant jaunuolius, kuriems 
gresia atsidurti nepalankioje padėtyje, 
informuoti apie esamas bendrojo lavinimo 
ir profesinio mokymo galimybes bei 
užmegzti tiesioginį ryšį su kompetentinga 
darbo institucija;

Or. de
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Pakeitimas 149
Sergio Gutiérrez Prieto

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad svarbu sukurti 
užimtumo galimybes neįgaliems 
jaunuoliams sukuriant pritaikytas 
mokymo programas, ir labiau skatinti 
pagalbą įdarbinant šio svarbaus 
sektoriaus jaunimą, siekiant didesnės jų 
įtraukties ir laimėjimų visuomenėje;

Or. es

Pakeitimas 150
Licia Ronzulli

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia svarbų judumo vaidmenį 
švietimo ir profesinėje srityje, nes jis ne 
tik yra svarbiausias profesinės ir 
asmeninės savirealizacijos elementas, bet 
ir padeda stiprinti europinę tapatybę bei 
prisideda prie Europos Sąjungos 
ekonominės ir socialinės sanglaudos;

Or. it

Pakeitimas 151
Roger Helmer

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad turi būti parengtos 
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naujos mokymo formos, ypač tos, kurios 
pagrįstos universitetų ir įmonių 
bendradarbiavimu bei atitinka principą, 
pagal kurį darbo jėgos paklausai 
patenkinti turi būti įgyti atitinkami 
įgūdžiai; 

Or. en

Pakeitimas 152
Bastiaan Belder

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad į Europos gyvenimo ir 
darbo sąlygų gerinimo fondo 2009–
2012 m. darbo programą yra įtrauktas 
konkretus projektas dėl „Neįgalių ar 
sveikatos problemų turinčių jaunuolių 
aktyvios įtraukties“, taip pat atkreipia 
dėmesį į itin svarbų mokymo centrų, 
kuriuose socialinių ir profesinių įgūdžių 
siūloma įgyti jaunuoliams su negalia ir 
tiems, kurie užaugo globos įstaigose, 
vaidmenį; ragina, jei reikia, teikti paramą 
kuriant ir naudojant šiuos mokymo 
centrus;

Or. en

Pakeitimas 153
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. mano, kad būtina imtis priemonių 
siekiant ir nacionaliniu, ir Europos 
lygmenimis išsamiai išaiškinti tokį 
fenomeną, kad kai kurie jaunuoliai nei 
dirba, nei mokosi, nei įgyja profesijos; 
ragina Komisiją bendradarbiauti su 
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valstybėmis narėmis siekiant surasti 
socialinės jaunuolių atskirties priežastis ir 
imtis priemonių jų įtraukčiai bei kovai su 
šiuo fenomenu – būtent dedant pastangas, 
kad būtų pasiekti tikslai, susiję su 
Europos darbuotojų gebėjimais įsidarbinti 
ir jų konkurencingumu bei anksti 
paliekančių mokyklą asmenų skaičiaus 
sumažinimu;

Or. el

Pakeitimas 154
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad stažuotės visų profesijos 
paieškų etapų metu yra tinkama profesijos 
paieškos priemonė, tačiau jos neturi 
pakeisti nuolatinių darbo vietų ir privalo 
garantuoti pakankamas pajamas ir 
socialinę apsaugą, taip pat pabrėžia, kad 
reikia sukurti Europos stažuočių kokybės 
sistemą;

10. pabrėžia, kad stažuotės visų profesinio 
orientavimo etapų metu ir profesinės 
karjeros pradžioje yra tinkama profesijos 
paieškos priemonė ir jaunuoliams, 
atsižvelgiant į dabartinę padėtį, reikėtų 
suteikti galimybę patekti į darbo rinką ir 
per laikinas, apmokamas ar 
neapmokamas stažuotes arba sudarant 
terminuotas darbo sutartis, tačiau 
stažuotės neturi pakeisti nuolatinių darbo 
vietų; iš esmės turi būti numatytos 
socialinės teisės ir sukurta Europos 
stažuočių kokybės sistema;

Or. de

Pakeitimas 155
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad stažuotės visų profesijos 10. pabrėžia, kad stažuotės visų profesijos 



PE458.607v01-00 80/93 AM\856627LT.doc

LT

paieškų etapų metu yra tinkama profesijos 
paieškos priemonė, tačiau jos neturi 
pakeisti nuolatinių darbo vietų ir privalo 
garantuoti pakankamas pajamas ir 
socialinę apsaugą, taip pat pabrėžia, kad 
reikia sukurti Europos stažuočių kokybės 
sistemą; 

paieškų etapų metu yra tinkama profesijos
paieškos priemonė; primena, kad būtina 
nustatyti minimalius stažuočių standartus, 
pvz., garantuoti pakankamas pajamas ir 
socialinę apsaugą, taip pat užtikrinti jų 
mokomąją vertę; primena, kad stažuotės 
negali pakeisti tikrų darbo vietų; pabrėžia, 
kad skubiai reikalinga teisiškai privaloma
Europos stažuočių kokybės sistema ir kad 
Komisija turėtų pateikti veiksmų planą su 
tvarkaraščiu, įskaitant aprašymą, kaip ši 
kokybės sistema bus įgyvendinama; 

Or. en

Pakeitimas 156
Roger Helmer

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad stažuotės visų profesijos 
paieškų etapų metu yra tinkama profesijos 
paieškos priemonė, tačiau jos neturi 
pakeisti nuolatinių darbo vietų ir privalo 
garantuoti pakankamas pajamas ir socialinę 
apsaugą, taip pat pabrėžia, kad reikia 
sukurti Europos stažuočių kokybės 
sistemą;

10. pabrėžia, kad stažuotės visų profesijos 
paieškų etapų metu yra tinkama profesijos 
paieškos priemonė, tačiau jos neturi 
pakeisti nuolatinių darbo vietų ir privalo 
garantuoti pakankamas pajamas ir socialinę 
apsaugą, kaip šiuo metu numatyta pagal 
valstybių narių darbo standartus;

Or. en

Pakeitimas 157
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad stažuotės visų profesijos 
paieškų etapų metu yra tinkama profesijos 
paieškos priemonė, tačiau jos neturi 
pakeisti nuolatinių darbo vietų ir privalo 
garantuoti pakankamas pajamas ir socialinę 

10. pabrėžia, kad stažuotės visų profesijos 
paieškų etapų metu yra tinkama profesijos 
paieškos priemonė, tačiau jos neturi 
pakeisti nuolatinių darbo vietų, turi būti 
trumpalaikės ir privalo garantuoti 
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apsaugą, taip pat pabrėžia, kad reikia 
sukurti Europos stažuočių kokybės 
sistemą;

pakankamas pajamas ir socialinę apsaugą, 
taip pat pabrėžia, kad reikia skubiai sukurti 
Europos stažuočių kokybės sistemą visuose 
mokymo ir švietimo lygmenyse;

Or. de

Pakeitimas 158
Birgit Sippel

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad stažuotės visų profesijos 
paieškų etapų metu yra tinkama profesijos 
paieškos priemonė, tačiau jos neturi 
pakeisti nuolatinių darbo vietų ir privalo 
garantuoti pakankamas pajamas ir socialinę 
apsaugą, taip pat pabrėžia, kad reikia 
sukurti Europos stažuočių kokybės 
sistemą;

10. pabrėžia, kad stažuotės, jei jos aiškiai  
skirtos stažuotojų mokymui, visų 
profesijos paieškų etapų metu yra tinkama 
profesijos paieškos priemonė, tačiau jos 
neturi pakeisti nuolatinių darbo vietų ir 
privalo garantuoti pakankamas pajamas ir 
socialinę apsaugą, taip pat pabrėžia, kad 
reikia sukurti Europos stažuočių kokybės 
sistemą, siekiant užkirsti kelią stažuotojų 
išnaudojimui;

Or. de

Pakeitimas 159
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad stažuotės visų profesijos 
paieškų etapų metu yra tinkama profesijos 
paieškos priemonė, tačiau jos neturi 
pakeisti nuolatinių darbo vietų ir privalo 
garantuoti pakankamas pajamas ir socialinę 
apsaugą, taip pat pabrėžia, kad reikia 
sukurti Europos stažuočių kokybės 
sistemą;

10. pabrėžia, kad kokybiškos stažuotės visų 
profesijos paieškų etapų metu yra tinkama 
profesijos paieškos priemonė, tačiau jos 
neturi pakeisti nuolatinių darbo vietų ir 
privalo garantuoti pakankamas pajamas ir 
socialinę apsaugą, taip pat pabrėžia, kad 
reikia sukurti Europos stažuočių kokybės 
sistemą; ragina į stažuotes ir į savanorišką 
veiklą atsižvelgti apskaičiuojant darbo 
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stažą ir pensijas;

Or. bg

Pakeitimas 160
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad stažuotės visų profesijos 
paieškų etapų metu yra tinkama profesijos 
paieškos priemonė, tačiau jos neturi 
pakeisti nuolatinių darbo vietų ir privalo 
garantuoti pakankamas pajamas ir socialinę 
apsaugą, taip pat pabrėžia, kad reikia 
sukurti Europos stažuočių kokybės 
sistemą;

10. pabrėžia, kad stažuotės visų profesijos 
paieškų etapų metu yra tinkama profesijos 
paieškos priemonė, tačiau jos neturi 
pakeisti nuolatinių darbo vietų ir privalo 
garantuoti pakankamas pajamas ir socialinę 
apsaugą; pabrėžia, kad svarbu gerinti 
stažuočių ir gamybinės praktikos kokybę, 
taip pat pabrėžia, kad reikia sukurti 
Europos stažuočių kokybės sistemą; 

Or. en

Pakeitimas 161
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad stažuotės visų profesijos 
paieškų etapų metu yra tinkama profesijos 
paieškos priemonė, tačiau jos neturi 
pakeisti nuolatinių darbo vietų ir privalo 
garantuoti pakankamas pajamas ir socialinę 
apsaugą, taip pat pabrėžia, kad reikia 
sukurti Europos stažuočių kokybės 
sistemą;

10. pabrėžia, kad stažuotės visų profesijos 
paieškų etapų metu yra tinkama profesijos 
paieškos priemonė, tačiau jos neturi 
pakeisti nuolatinių darbo vietų ir privalo 
garantuoti pakankamas pajamas ir socialinę 
apsaugą arba turi būti numatyta nuostata 
dėl socialinio draudimo, taip pat pabrėžia, 
kad reikia sukurti Europos stažuočių 
kokybės sistemą;

Or. el
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Pakeitimas 162
Georges Bach

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad stažuotės visų profesijos 
paieškų etapų metu yra tinkama profesijos 
paieškos priemonė, tačiau jos neturi 
pakeisti nuolatinių darbo vietų ir privalo 
garantuoti pakankamas pajamas ir 
socialinę apsaugą, taip pat pabrėžia, kad 
reikia sukurti Europos stažuočių kokybės 
sistemą;

10. pabrėžia, kad stažuotės visų profesijos 
paieškų etapų metu yra tinkama profesijos 
paieškos priemonė, tačiau jos neturi 
pakeisti nuolatinių darbo vietų ir privalo 
garantuoti pajamas ir socialinę apsaugą, 
taip pat pabrėžia, kad reikia sukurti 
Europos stažuočių kokybės sistemą;

Or. de

Pakeitimas 163
Licia Ronzulli

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. prašo, kad švietimo programos, 
kuriomis siekiama skatinti judumą, 
galiotų ir po 2013 m., ir ragina Komisiją 
skirti joms didesnius finansinius išteklius, 
nes šiuo metu kuriamos ir būsimos 
bendrosios programos;

Or. it

Pakeitimas 164
Elizabeth Lynne

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia, kad jaunimas, užsiimdamas 11. pabrėžia, kad būtų idealu, jei jaunimas, 
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profesine veikla, turi turėti profesinio 
tobulinimosi galimybę ir kad nuo pat 
profesinės karjeros pradžios būtina skatinti 
mokymąsi visą gyvenimą.

užsiimdamas profesine veikla, turėtų
profesinio tobulinimosi galimybę ir kad 
nuo pat profesinės karjeros pradžios būtina 
skatinti mokymąsi visą gyvenimą;

Or. en

Pakeitimas 165
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia, kad jaunimas, užsiimdamas 
profesine veikla, turi turėti profesinio
tobulinimosi galimybę ir kad nuo pat 
profesinės karjeros pradžios būtina skatinti 
mokymąsi visą gyvenimą.

11. pabrėžia, kad jaunimas, užsiimdamas 
profesine veikla, turi turėti tolesnio
tobulinimosi galimybę ir kad nuo pat 
profesinės karjeros pradžios būtina skatinti 
mokymąsi visą gyvenimą; 

Or. en

Pakeitimas 166
Milan Zver

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia, kad jaunimas, užsiimdamas 
profesine veikla, turi turėti profesinio
tobulinimosi galimybę ir kad nuo pat 
profesinės karjeros pradžios būtina skatinti
mokymąsi visą gyvenimą.

11. pabrėžia, kad jaunimas, užsiimdamas 
profesine veikla, turi turėti tolesnio 
mokymosi ir tobulinimosi galimybę ir kad 
nuo pat profesinės karjeros pradžios būtina 
taikyti mokymosi visą gyvenimą principą;

Or. en

Pakeitimas 167
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
11 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia, kad jaunimas, užsiimdamas 
profesine veikla, turi turėti profesinio 
tobulinimosi galimybę ir kad nuo pat 
profesinės karjeros pradžios būtina skatinti 
mokymąsi visą gyvenimą.

11. pabrėžia, kad jaunimas, užsiimdamas 
profesine veikla, turi turėti profesinio 
mokymosi ir tobulinimosi galimybę ir kad 
nuo pat profesinės karjeros pradžios būtina 
skatinti mokymąsi visą gyvenimą;

Or. en

Pakeitimas 168
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia, kad jaunimas, užsiimdamas 
profesine veikla, turi turėti profesinio 
tobulinimosi galimybę ir kad nuo pat 
profesinės karjeros pradžios būtina skatinti 
mokymąsi visą gyvenimą.

11. pabrėžia, kad jaunimas, užsiimdamas 
profesine veikla, turi turėti profesinio 
tobulinimosi galimybę, skiriant valandas 
mokymuisi darbo metu, ir kad nuo pat 
profesinės karjeros pradžios būtina skatinti 
mokymąsi visą gyvenimą;

Or. pt

Pakeitimas 169
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia, kad jaunimas, užsiimdamas 
profesine veikla, turi turėti profesinio 
tobulinimosi galimybę ir kad nuo pat 
profesinės karjeros pradžios būtina skatinti 
mokymąsi visą gyvenimą.

11. pabrėžia, kad jaunimas, užsiimdamas 
profesine veikla, turi turėti profesinio 
tobulinimosi galimybę ir kad nuo pat 
profesinės karjeros pradžios būtina skatinti 
ir mokymąsi visą gyvenimą, ir profesinį 
tobulinimąsi;

Or. de
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Pakeitimas 170
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia, kad jaunimas, užsiimdamas 
profesine veikla, turi turėti profesinio 
tobulinimosi galimybę ir kad nuo pat 
profesinės karjeros pradžios būtina skatinti 
mokymąsi visą gyvenimą.

11. pabrėžia, kad jaunimas, užsiimdamas 
profesine veikla, turi turėti profesinio 
tobulinimosi galimybę ir kad nuo pat 
profesinės karjeros pradžios būtina skatinti 
mokymąsi visą gyvenimą, o valstybės 
narės raginamos sukurti nepriklausomo 
konsultavimo tobulinimosi klausimais 
infrastruktūrą, siekiant užtikrinti 
sisteminį tobulinimąsi;

Or. de

Pakeitimas 171
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia, kad jaunimas, užsiimdamas 
profesine veikla, turi turėti profesinio 
tobulinimosi galimybę ir kad nuo pat 
profesinės karjeros pradžios būtina skatinti 
mokymąsi visą gyvenimą.

11. pabrėžia, kad jaunimas, užsiimdamas 
profesine veikla, turi turėti profesinio 
tobulinimosi galimybę ir kad nuo pat 
profesinės karjeros pradžios būtina skatinti 
tęstinį mokymąsi ir mokymąsi visą 
gyvenimą;

Or. it

Pakeitimas 172
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
11 dalies 1 punktas (naujas) 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. atkreipia dėmesį, kad yra problemų 
dėl diplomų nepripažinimo, su kuriomis 
susiduria jaunuoliai iš kai kurių valstybių 
narių; ragina diplomų pripažinimo 
procedūras gerokai supaprastinti; ragina, 
siekiant šio tikslo, sudaryti vieną aukštųjų 
mokyklų ir sričių sąrašą, kuriuo visoje ES 
būtų garantuojamas diplomų 
pripažinimas, kad profesinės veiklos 
pradėjimo arba stojimo į kitą aukštąją
mokyklą procedūros visoje ES būtų 
paprastesnės;

Or. bg

Pakeitimas 173
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. pabrėžia, kad aukšta bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo kokybė 
padidina jaunų žmonių galimybes 
dalyvauti darbo rinkoje visose ūkio šakose 
ir užtikrina, kad įmonės turės kvalifikuotų 
darbuotojų; valstybėse narėse tai 
garantuoja atitinkamos priežiūros 
institucijos;

Or. de

Pakeitimas 174
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
11 b dalis (nauja) 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

11b. mano, kad projekto „Tavo pirmasis 
EURES darbas“ negalima atskirti nuo 
Europos laisvų darbo vietų stebėjimo 
sistemos, jis turi būti lengvai prieinamas 
ir juo turi būti sudaroma galimybė ne tik 
darbdaviams, bet ir ieškantiems darbo 
sukurti profilį nurodant svarbius savo 
duomenis;

Or. de

Pakeitimas 175
Georges Bach

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. palankiai vertina iniciatyvą „Tavo 
pirmasis EURES darbas“, kuria siekiama 
skatinti judumą darbo rinkoje ir kurią 
reikėtų susieti su Europos laisvų darbo 
vietų stebėjimo sistema, kad darbuotojai ir 
darbdaviai turėtų aiškų vaizdą apie darbo 
rinką visoje Europoje ir laisvose darbo 
vietose būtų kuo greičiau įdarbinami 
kompetentingi darbuotojai;

Or. de

Pakeitimas 176
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. pabrėžia, kad būtina veiksmingomis 
priemonėmis kovoti prieš diskriminaciją 
įsidarbinimo ir atlyginimų atžvilgiu, kurią 
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patiria jaunos merginos, nors ir 
turėdamos aukštesnį išsilavinimą negu 
vaikinai;

Or. pt

Pakeitimas 177
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
11 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

11b. pabrėžia motinystės ir tėvystės 
rėmimo svarbą, tiek kovojant su bet 
kokios rūšies diskriminacija, tiek 
užtikrinant visų galiojančiuose 
įstatymuose numatytų teisių 
įgyvendinimą;

Or. pt

Pakeitimas 178
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
11 c dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

11c. pabrėžia, kaip svarbu, kad valstybės 
narės remtų ir vykdytų jaunimo 
programas, pagal kurias panaikinama 
jaunimo socialinė atskirtis, ir ypač iš 
vargingų šeimų kilusių jaunuolių 
atskirtis; mano, kad valstybės narės turi 
užtikrinti nemokamą prieigą prie įrangos, 
programų bei prie kultūrinės ir sportinės 
veiklos;

Or. pt
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Pakeitimas 179
Emilie Turunen

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. pabrėžia, kad svarbu skatinti 
verslumą ir padėti jauniems žmonėms 
pradėti savo verslą, taip pat skatinti ir 
išplėsti programą „Erasmus jauniesiems 
verslininkams“; todėl rekomenduoja 
švietimo įstaigose pradėti ES lygmens 
informavimo kampaniją, apimančią 
verslumo, pradinio kapitalo, veiklą 
pradedančių įmonių apmokestinimo ir 
paramos tolesnio mokymosi atveju 
klausimus;

Or. en

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

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. pabrėžia neformaliojo mokymosi ir 
savišvietos, taip pat savanoriško darbo 
svarbą jaunų žmonių tobulėjimui; 
pabrėžia, kad įgyta kompetencija ne tik 
padeda jauniems žmonėms pradėti 
darbinę veiklą, bet ir suteikia jiems 
galimybę aktyviai dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir prisiimti atsakomybę už savo 
gyvenimą, o taip pat ugdo jų verslumo 
gebėjimus; 

Or. en
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Pakeitimas 181
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
11 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. pabrėžia neformaliojo mokymosi ir 
savišvietos, taip pat savanoriško darbo 
svarbą jaunų žmonių tobulėjimui; 
pabrėžia, kad įgyta kompetencija ne tik 
padeda jauniems žmonėms pradėti 
darbinę veiklą, bet ir suteikia jiems 
galimybę aktyviai dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir prisiimti atsakomybę už savo 
gyvenimą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
11 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

11b. pabrėžia, kad svarbu jaunimą 
įtraukti ne tik į darbo rinką ir ekonominę 
veiklą, bet ir į veiklą, susijusią su Europos 
ateities formavimu bei planavimu; ragina 
Komisiją parengti Žaliąją knygą dėl 
jaunimo dalyvavimo;

Or. en

Pakeitimas 183
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
11 c dalis (nauja) 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

11b. pabrėžia, kad svarbu jaunimą 
įtraukti ne tik į darbo rinką ir ekonominę 
veiklą, bet ir į veiklą, susijusią su Europos 
ateities formavimu bei planavimu; ragina 
Komisiją parengti Žaliąją knygą dėl 
jaunimo dalyvavimo;

Or. en

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

Nuomonės projektas
11 c dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

11c. ragina Komisiją į būsimą daugiametę 
finansinę programą vėl įtraukti atskirą 
programą „Veiklus jaunimas“;

Or. en

Pakeitimas 185
Emilie Turunen, Karima Delli

Nuomonės projektas
11 d dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

11d. ragina valstybes nares įsteigti 
nacionalines jaunimo reikalų darbo 
grupes, kad būtų užtikrintas didesnis 
švietimo sistemos ir darbo rinkos 
suderinamumas bei skatinama stipresnė 
bendra valstybės, darbdavių ir atskirų 
asmenų atsakomybė už investicijas į 
kvalifikacijas; ragina valstybes nares, 
siekiant padėti sklandžiai pereiti iš 
švietimo sistemos į darbo rinką, visose 
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mokyklose įsteigti patariamuosius 
organus, taip pat skatinti viešojo ir 
privataus sektoriaus veikėjų 
bendradarbiavimą; 

Or. en

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

Nuomonės projektas
11 d dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

11d. ragina Komisiją padidinti ir išplėsti 
dalyvavimo judumo programose 
galimybes ir pagerinti jų matomumą (ypač 
programų, skirtų jaunimui), pvz., 
naudojant vieną pavadinimą visoms 
judumo programoms, tačiau išlaikant 
kiekvienos iš jų ypatumus;

Or. en


