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Poprawka 1
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży z 
myślą o przyszłej Europie, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego i
wyższego ukierunkowanego na wymogi 
technologiczne nowoczesnego i 
zrównoważonego modelu społeczeństwa;

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży z 
myślą o Europie przyszłości, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego, 
wyższego i uzyskania wysokich 
kwalifikacji, a zatem ułatwienie podjęcia 
pracy po ukończeniu szkoły, podniesienie 
szans na zatrudnienie młodych ludzi oraz 
ograniczenie segmentacji rynku pracy;

Or. en

Poprawka 2
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży z 
myślą o przyszłej Europie, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego i
wyższego ukierunkowanego na wymogi 
technologiczne nowoczesnego i 
zrównoważonego modelu społeczeństwa;

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży z 
myślą o Europie przyszłości, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
czerpania korzyści z kształcenia ogólnego, 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia wyższego, które spełniają
wymogi rynku pracy nowoczesnego i 
zrównoważonego modelu społeczeństwa;

Or. en
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Poprawka 3
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży z 
myślą o przyszłej Europie, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego i 
wyższego ukierunkowanego na wymogi 
technologiczne nowoczesnego i 
zrównoważonego modelu społeczeństwa;

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodych 
ludzi z myślą o pomyślnej integracji na 
rynku pracy oraz ich karierze zawodowej, 
to znaczy umożliwienie wszystkim 
młodym ludziom kształcenia ogólnego, 
zawodowego i wyższego ukierunkowanego 
na wymogi technologiczne nowoczesnego i 
zrównoważonego modelu społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 4
Vincenzo Iovine

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży z 
myślą o przyszłej Europie, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego i 
wyższego ukierunkowanego na wymogi 
technologiczne nowoczesnego i
zrównoważonego modelu społeczeństwa;

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży z 
myślą o przyszłej Europie, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego i 
wyższego ukierunkowanego na wymogi 
konkurencyjnego, zrównoważonego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu
modelu społeczeństwa;

Or. it

Poprawka 5
Milan Zver

Projekt opinii
Ustęp 1 
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży z 
myślą o przyszłej Europie, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego i 
wyższego ukierunkowanego na wymogi 
technologiczne nowoczesnego i 
zrównoważonego modelu społeczeństwa;

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży z 
myślą o Europie przyszłości, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego i 
wyższego ukierunkowanego na wymogi 
nowoczesnego i zrównoważonego modelu 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 6
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że celem wszystkich inicjatyw 
musi być kształcenie młodzieży z myślą o 
przyszłej Europie, to znaczy umożliwienie 
wszystkim młodym ludziom kształcenia 
ogólnego, zawodowego i wyższego 
ukierunkowanego na wymogi 
technologiczne nowoczesnego i 
zrównoważonego modelu społeczeństwa;

1. podkreśla, że wszystkie inicjatywy 
muszą być ukierunkowane na 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
przygotowanie ich na Europę przyszłości, 
to znaczy udzielenie im możliwości 
angażowania się w działalność społeczną 
oraz pomagania w kształtowaniu 
społeczeństwa i umożliwienie wszystkim 
młodym ludziom kształcenia ogólnego, 
zawodowego i wyższego ukierunkowanego 
na wymogi technologiczne nowoczesnego i 
zrównoważonego modelu społeczeństwa;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży z 
myślą o przyszłej Europie, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego i 
wyższego ukierunkowanego na wymogi 
technologiczne nowoczesnego i 
zrównoważonego modelu społeczeństwa;

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być umożliwienie 
wszystkim młodym ludziom pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
przygotowanie ich na Europę przyszłości, 
to znaczy udzielenie im możliwości 
angażowania się w działalność społeczną 
oraz pomagania w kształtowaniu 
społeczeństwa i umożliwienie wszystkim 
młodym ludziom kształcenia ogólnego, 
zawodowego i wyższego ukierunkowanego 
na wymogi technologiczne nowoczesnego i 
zrównoważonego modelu społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 8
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży z 
myślą o przyszłej Europie, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego i 
wyższego ukierunkowanego na wymogi 
technologiczne nowoczesnego i 
zrównoważonego modelu społeczeństwa;

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży z 
myślą o Europie przyszłości, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego i 
wyższego oraz nieformalnej, pozaszkolnej 
edukacji, ukierunkowanych na wymogi 
technologiczne nowoczesnego i 
zrównoważonego modelu społeczeństwa;
przyczyni się to do pełnego 
zaangażowania uczniów w okresie 
kształcenia i podkreśli  znaczenie 
kształtowania świadomości społecznej i 
przynależności od najmłodszych lat;

Or. en
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Poprawka 9
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży z 
myślą o przyszłej Europie, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego i 
wyższego ukierunkowanego na wymogi 
technologiczne nowoczesnego i 
zrównoważonego modelu społeczeństwa;

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży z 
myślą o Europie przyszłości, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego i 
wyższego oraz nieformalnej edukacji, 
ukierunkowanych na wymogi 
technologiczne nowoczesnego i 
zrównoważonego modelu społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży z 
myślą o przyszłej Europie, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego i 
wyższego ukierunkowanego na wymogi 
technologiczne nowoczesnego i 
zrównoważonego modelu społeczeństwa;

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być ciągłe kształcenie 
młodzieży z myślą o przyszłej Europie, to 
znaczy umożliwienie wszystkim młodym 
ludziom kształcenia ogólnego, 
zawodowego i wyższego ukierunkowanego 
na wymogi technologiczne nowoczesnego i 
zrównoważonego modelu społeczeństwa;
w związku z tym trzeba dostosować
kształcenie i szkolenie zawodowe do 
zmieniających się potrzeb danych 
sektorów, by młodzież mogła integrować 
się na rynku pracy i by osoby z 
wieloletnim doświadczeniem mogły się 
przekwalifikowywać;

Or. es



PE458.607v01-00 8/99 AM\856627PL.doc

PL

Poprawka 11
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży 
z myślą o przyszłej Europie, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego 
i wyższego ukierunkowanego na wymogi 
technologiczne nowoczesnego 
i zrównoważonego modelu społeczeństwa;

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży 
z myślą o przyszłej Europie, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego 
i wyższego ukierunkowanego na wymogi 
technologiczne nowoczesnego 
i zrównoważonego modelu społeczeństwa,
by wspierać ich dostęp do rynku pracy;
jednocześnie nie można dopuścić, by 
rynek pracy tracił młodych ludzi, którzy 
z różnych powodów mają problemy 
z nauką w szkole, przeciwnie należy 
zapewnić takim młodym ludziom 
konkretne wsparcie; dostęp do edukacji 
nie może zależeć od statusu społecznego 
lub finansowego rodziców; szczególne 
istotna jest przekrojowa możliwość 
w zakresie przechodzenia pomiędzy 
poziomami kształcenia zarówno na etapie 
edukacji szkolnej, jak i kształcenia 
zawodowego;

Or. de

Poprawka 12
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży 
z myślą o przyszłej Europie, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego 
i wyższego ukierunkowanego na wymogi 

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży 
z myślą o przyszłej Europie, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego 
i wyższego ukierunkowanego na wymogi 
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technologiczne nowoczesnego 
i zrównoważonego modelu społeczeństwa;

technologiczne nowoczesnego 
i zrównoważonego modelu społeczeństwa, 
niezależnie od pochodzenia społecznego 
i sytuacji finansowej rodziców;

Or. de

Poprawka 13
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży 
z myślą o przyszłej Europie, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego 
i wyższego ukierunkowanego na wymogi 
technologiczne nowoczesnego 
i zrównoważonego modelu społeczeństwa;

1. podkreśla, że celem wszystkich 
inicjatyw musi być kształcenie młodzieży 
z myślą o przyszłej Europie, to znaczy 
umożliwienie wszystkim młodym ludziom 
kształcenia ogólnego, zawodowego,
wyższego i dokształcania
ukierunkowanego na wymogi 
technologiczne nowoczesnego 
i zrównoważonego modelu społeczeństwa;

Or. de

Poprawka 14
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że inwestowanie w kapitał 
ludzki, w szczególności w odniesieniu do 
młodych pokoleń, jest zasadniczym 
warunkiem realizacji celów strategii UE 
2020; podkreśla w związku z tym, że 
kształcenie i szkolenie muszą stać się 
priorytetami Unii Europejskiej;

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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. uważa, że instytucje oświatowe i/lub 
szkoleniowe powinny zapewnić swoim 
studentom praktyki stanowiące 
uzupełnienie do programu nauczania, 
które umożliwią studentom zdobycie 
doświadczenia w wybranej przez siebie 
dziedzinie, aby wspierać ich kształcenie 
i ułatwić powiązanie zdobytej wiedzy 
z praktyką zawodową;

Or. pt

Poprawka 16
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 a. podkreśla, że pełna realizacja celów 
programu „Mobilna młodzież” wymagać 
będzie ścisłej współpracy z władzami 
lokalnymi oraz wszystkimi 
zainteresowanymi stronami działającymi 
na rzecz młodzieży;

Or. it

Poprawka 17
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że strategie polityczne 
odnoszące się do młodzieży należy 
rozpatrywać w powiązaniu ze strategiami 
w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, 
integracji społecznej i makroekonomii; 
podkreśla, że sytuacja zatrudnienia 
młodych ludzi zależy od ogólnej polityki 
gospodarczej i nalega, by państwa 
członkowskie zwróciły się w kierunku 
inwestowania i tworzenia miejsc pracy, na 
czym skorzystają zwłaszcza ludzie młodzi; 
ubolewa, że inicjatywa „Mobilna 
młodzież” koncentruje się w głównej 
mierze na rynku pracy; podkreśla, że 
środki oszczędnościowe, które polegają 
np. na cięciach w systemie oświaty i w 
tworzeniu miejsc pracy, nie pomogą 
młodym ludziom, mogą zaś przynieść 
szkodę społeczeństwu i gospodarce w 
perspektywie długoterminowej;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że strategie polityczne 
odnoszące się do młodzieży należy 
rozpatrywać w powiązaniu ze strategiami 
w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, 
integracji społecznej i makroekonomii; 
ubolewa, że inicjatywa „Mobilna 
młodzież” koncentruje się w głównej 
mierze na rynku pracy; podkreśla, że 
środki oszczędnościowe, które polegają 
np. na cięciach w systemie oświaty i w 
tworzeniu miejsc pracy, nie pomogą 
młodym ludziom, mogą zaś przynieść 
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szkodę społeczeństwu i gospodarce w 
perspektywie długoterminowej;

Or. en

Poprawka 19
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę ograniczenia 
zjawiska przedwczesnego przerywania 
nauki, które hamuje rozwój gospodarczy i 
społeczny, a tym samym osiągnięcie przez 
UE celu inteligentnego i integracyjnego 
wzrostu; podkreśla, że ten złożony 
problem można rozwiązać wyłącznie przy 
pomocy skutecznych strategii 
podejmowanych na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, krajowym i wspólnotowym, 
przy uwzględnieniu charakterystyk i 
szczególnych cech każdego państwa 
członkowskiego;

Or. en

Poprawka 20
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. z zadowoleniem przyjmuje powołanie 
grupy ekspertów na wysokim szczeblu, 
której przewodniczy księżniczka Holandii 
Laurentien, celem wskazania sposobów 
przeciwdziałania przyczynom niskiego 
poziomu umiejętności czytania i pisania 
oraz podniesienia go,  grupa ta przyczyni 
się do znalezienia skutecznych rozwiązań 
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również w innych obszarach, jak ubóstwo 
i szanse na zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 21
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów 
i pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, i że wszystkie umowy 
o pracę muszą od pierwszego dnia 
przewidywać nieograniczone prawa 
socjalne, oraz odrzuca propozycję 
dotyczącą odejścia od tej zasady;

2. zwraca uwagę, że bezrobocie wśród 
młodych ludzi w UE wynosi obecnie około 
21% i stanowi tym samym jedno 
z najpilniejszych wyzwań w UE. Ponieważ 
do 2020 r. około 35% wszystkich miejsc 
pracy będzie wymagało wysokich 
kwalifikacji oraz zdolności adaptacji 
i innowacyjności, należy zdecydowanie 
dążyć do realizacji celu wyznaczonego 
w strategii UE 2020, jakim jest 
ukończenie przez co najmniej 40 % 30-34-
latków szkoły wyższej lub jej 
odpowiednika. Jednocześnie należy 
zaoferować osobom wcześnie 
porzucającym naukę kreatywne 
możliwości powrotu;

Or. de

Poprawka 22
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów i 
pozapłacowych kosztów pracy, praw do 

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi; wierzy, 
że aby tego dokonać, należy chronić 
młodych ludzi przed dyskryminacją w 
miejscu pracy z uwagi na wiek poprzez 
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partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, i że wszystkie umowy o 
pracę muszą od pierwszego dnia 
przewidywać nieograniczone prawa 
socjalne, oraz odrzuca propozycję 
dotyczącą odejścia od tej zasady;

skuteczne wdrożenie dyrektywy 
2000/78/WE zakazującej dyskryminacji ze 
względu na wiek i poprzez wdrożenie 
całego istniejącego prawodawstwa UE w 
obszarze zatrudnienia i spraw 
społecznych;

Or. en

Poprawka 23
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów i 
pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, i że wszystkie umowy o 
pracę muszą od pierwszego dnia 
przewidywać nieograniczone prawa 
socjalne, oraz odrzuca propozycję 
dotyczącą odejścia od tej zasady;

2. zwraca uwagę, że bezrobocie wśród 
młodych ludzi, które według 
Międzynarodowej Organizacji Pracy nie 
wynika z wysokości dochodów i 
pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, jest problemem, który 
trzeba napiętnować zgodnie z zasadą, że 
skorzysta na tym zarówno pracownik, jak i 
pracodawca;

Or. en

Poprawka 24
Milan Zver

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów i 
pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi i że 
wszystkie umowy o pracę powinny od 
pierwszego dnia przewidywać wszystkie 
prawa socjalne, oraz odrzuca propozycję 
dotyczącą odejścia od tej zasady;
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ochrony socjalnej, i że wszystkie umowy o 
pracę muszą od pierwszego dnia 
przewidywać nieograniczone prawa 
socjalne, oraz odrzuca propozycję 
dotyczącą odejścia od tej zasady;

Or. en

Poprawka 25
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów i 
pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, i że wszystkie umowy o 
pracę muszą od pierwszego dnia 
przewidywać nieograniczone prawa 
socjalne, oraz odrzuca propozycję 
dotyczącą odejścia od tej zasady;

2. zwraca uwagę, że bezrobocie wśród 
młodych ludzi, które według 
Międzynarodowej Organizacji Pracy nie 
wynika z wysokości dochodów i 
pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, jest poważnym 
wyzwaniem w całej UE, którego jak dotąd 
nie podjęła UE ani państwa członkowskie; 
podkreśla, że bezrobocie w młodym wieku 
naraża osobę na poważne ryzyko ubóstwa 
w perspektywie długoterminowej; 
podkreśla, że wszystkie umowy o pracę 
muszą od pierwszego dnia przewidywać 
nieograniczone prawa socjalne, oraz 
odrzuca propozycję dotyczącą odejścia od 
tej zasady;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 
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Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów i 
pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, i że wszystkie umowy o 
pracę muszą od pierwszego dnia 
przewidywać nieograniczone prawa 
socjalne, oraz odrzuca propozycję 
dotyczącą odejścia od tej zasady;

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów i 
pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej jest poważnym 
wyzwaniem w całej UE; podkreśla, że 
bezrobocie w młodym wieku naraża osobę 
na poważne ryzyko ubóstwa w 
perspektywie długoterminowej; podkreśla, 
że wszystkie umowy o pracę muszą od 
pierwszego dnia przewidywać 
nieograniczone prawa socjalne, oraz 
odrzuca propozycję dotyczącą odejścia od 
tej zasady;

Or. en

Poprawka 27
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów i 
pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, i że wszystkie umowy o 
pracę muszą od pierwszego dnia 
przewidywać nieograniczone prawa 
socjalne, oraz odrzuca propozycję 
dotyczącą odejścia od tej zasady;

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów i 
pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej; sytuacja pogorszyła się 
w wyniku kryzysu gospodarczego i 
finansowego, który utrudnił młodym 
Europejczykom wejście na rynek pracy;
wszystkie umowy o pracę muszą od 
pierwszego dnia przewidywać 
nieograniczone prawa socjalne, oraz 
odrzuca propozycję dotyczącą odejścia od 
tej zasady;

Or. en
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Poprawka 28
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów 
i pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, i że wszystkie umowy 
o pracę muszą od pierwszego dnia 
przewidywać nieograniczone prawa 
socjalne, oraz odrzuca propozycję 
dotyczącą odejścia od tej zasady;

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów 
i pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, i że wszystkie umowy 
o pracę muszą od pierwszego dnia 
przewidywać nieograniczone prawa 
socjalne, by młodzi ludzie mogli w sposób 
pełnoprawny podejmować pracę 
zawodową oraz by zapobiec dyskryminacji 
i wyzyskowi; odrzuca propozycję dotyczącą 
odejścia od zasady równego traktowania 
wszystkich pracowników niezależnie od 
wieku i doświadczenia zawodowego;

Or. de

Poprawka 29
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów 
i pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, i że wszystkie umowy 
o pracę muszą od pierwszego dnia 
przewidywać nieograniczone prawa 
socjalne, oraz odrzuca propozycję 

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów 
i pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, i że wszystkie umowy 
o pracę, naukę zawodu, staż i praktyki
muszą od pierwszego dnia przewidywać 
nieograniczone prawa socjalne, oraz 
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dotyczącą odejścia od tej zasady; odrzuca propozycję dotyczącą odejścia od 
tej zasady; niedopuszczalne jest 
stosowanie skróconych okresów 
wypowiedzenia ani naruszanie 
istniejących postanowień układów 
zbiorowych czy przepisów ustawowych, od 
pierwszego dnia pracy powinny 
obowiązywać nieograniczone prawa 
w zakresie partycypacji i wolności 
zrzeszania się;

Or. de

Poprawka 30
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów i 
pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, i że wszystkie umowy o 
pracę muszą od pierwszego dnia 
przewidywać nieograniczone prawa 
socjalne, oraz odrzuca propozycję 
dotyczącą odejścia od tej zasady;

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów i 
pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, i że wszystkie umowy o 
pracę muszą od pierwszego dnia 
przewidywać nieograniczone prawa 
socjalne, oraz odrzuca propozycję 
dotyczącą odejścia od tej zasady; w tym 
celu uważa, że pożądany byłby europejski 
system zasad określających prawa i 
zabezpieczenia dla niestandardowych i 
niestabilnych form zatrudnienia, w 
ramach którego należałoby najpierw 
ustalić minimalne poziomy płacy i 
zabezpieczenia społecznego, które nie 
byłyby niższe od poziomów stosowanych w 
przypadku umów standardowych; 

Or. it
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Poprawka 31
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów 
i pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, i że wszystkie umowy 
o pracę muszą od pierwszego dnia 
przewidywać nieograniczone prawa 
socjalne, oraz odrzuca propozycję 
dotyczącą odejścia od tej zasady;

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów 
i pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, i że umowy o pracę 
powinny od pierwszego dnia przewidywać 
prawa socjalne, oraz odrzuca propozycję 
dotyczącą odejścia od tej zasady;

Or. de

Poprawka 32
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów i 
pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, i że wszystkie umowy o 
pracę muszą od pierwszego dnia 
przewidywać nieograniczone prawa 
socjalne, oraz odrzuca propozycję 
dotyczącą odejścia od tej zasady;

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować 
bezrobocie wśród młodych ludzi, które 
według Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nie wynika z wysokości dochodów i 
pozapłacowych kosztów pracy, praw do 
partycypacji pracowników czy standardów 
ochrony socjalnej, i że umowy o pracę 
muszą od pierwszego dnia przewidywać 
nieograniczone prawa socjalne, oraz 
odrzuca propozycję dotyczącą odejścia od 
tej zasady; oraz odrzuca propozycję 
dotyczącą odejścia od tej zasady;

Or. en
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Poprawka 33
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie zadbania, by w 
Europie zatrudnieniu młodzieży 
towarzyszyły minimalne gwarantowane 
prawa w zakresie zdrowia, 
bezpieczeństwa, płac i możliwości 
opłacania składek w programach 
emerytalnych bez dyskryminacji ze 
względu na rodzaj umowy;

Or. es

Poprawka 34
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że zdobycie pracy nie 
oznacza uniknięcia ubóstwa i że młodzi 
ludzie są szczególnie narażeni na 
zaliczenie do kategorii pracujących 
ubogich; podkreśla zatem, że wysiłki 
włożone w oferowanie dobrej jakości 
miejsc pracy powinno się powiązać z 
wysiłkami na rzecz zatrudniania 
młodzieży; wskazuje na potrzebę wsparcia 
polityki zatrudnienia mocną polityką 
socjalną, która umożliwi godne życie w 
przypadku bezrobocia;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że zdobycie pracy nie 
oznacza uniknięcia ubóstwa i że młodzi 
ludzie są szczególnie narażeni na 
zaliczenie do kategorii pracujących 
ubogich; podkreśla zatem, iż wysiłki 
włożone w oferowanie dobrej jakości 
miejsc pracy powinno się powiązać z 
wysiłkami na rzecz zatrudniania 
młodzieży; wskazuje na potrzebę 
wspierania polityki zatrudnienia mocną 
polityką socjalną, która umożliwi godne 
życie w przypadku bezrobocia;

Or. en

Poprawka 36
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że sama tylko inicjatywa 
„Mobilna młodzież” nie zaradzi 
alarmującemu problemowi bezrobocia 
wśród młodych ludzi w całej Europie, ani 
go nie rozwiąże; wzywa państwa 
członkowskie do określenia krajowej 
strategii na rzecz rozwiązania problemu 
bezrobocia wśród młodzieży i zapewnienia 
jej dostępu do dobrej jakości zatrudnienia, 
edukacji i szkoleń;

Or. en
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Poprawka 37
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że sama tylko inicjatywa 
„Mobilna młodzież” nie zaradzi 
alarmującemu problemowi bezrobocia 
wśród młodych ludzi w całej Europie, ani 
go nie rozwiąże; wzywa państwa 
członkowskie do określenia krajowej 
strategii na rzecz rozwiązania problemu 
bezrobocia wśród młodych ludzi i 
zapewnienia im dostępu do dobrej jakości 
zatrudnienia, edukacji i szkoleń, a także 
do zachęcania ludzi młodych do 
podejmowania działalności gospodarczej i 
do wspierania ich w tym;

Or. en

Poprawka 38
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. ponownie podkreśla znaczenie 
konkretnych i możliwych do 
zweryfikowania celów przy wdrażaniu 
zintegrowanych wytycznych strategii UE 
2020, aby ograniczyć bezrobocie młodych 
ludzi; uważa, że grupy docelowe i 
wskaźniki zaproponowane w ramach tej 
inicjatywy powinny być monitorowane 
przez Komisję, zaś postępy we wdrażaniu 
powinny być oceniane na podstawie 
jednoznacznych wskaźników;

3. ponownie podkreśla znaczenie 
konkretnych i możliwych do 
zweryfikowania celów powiązanych z 
odpowiednimi środkami finansowymi przy 
wdrażaniu zintegrowanych wytycznych 
strategii UE 2020, aby ograniczyć 
bezrobocie młodych ludzi; uważa, że grupy 
docelowe i wskaźniki zaproponowane w 
ramach tej inicjatywy powinny być 
monitorowane przez Komisję, zaś postępy 
we wdrażaniu powinny być oceniane na 
podstawie jednoznacznych wskaźników;
państwa członkowskie w swoich 
krajowych programach reform powinny 
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zobowiązać się do osiągnięcia 
konkretnych celów w zakresie 
zatrudnienia młodych ludzi, dzięki czemu 
wskaźnik ich zatrudnienia (w przypadku 
osób nieobjętych edukacją) wzrósłby do 
75%;

Or. en

Poprawka 39
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. ponownie podkreśla znaczenie 
konkretnych i możliwych do 
zweryfikowania celów przy wdrażaniu 
zintegrowanych wytycznych strategii UE 
2020, aby ograniczyć bezrobocie młodych 
ludzi; uważa, że grupy docelowe i 
wskaźniki zaproponowane w ramach tej 
inicjatywy powinny być monitorowane 
przez Komisję, zaś postępy we wdrażaniu 
powinny być oceniane na podstawie 
jednoznacznych wskaźników;

3. ponownie podkreśla znaczenie 
konkretnych i możliwych do 
zweryfikowania celów powiązanych z 
odpowiednimi środkami finansowymi przy 
wdrażaniu zintegrowanych wytycznych 
strategii UE 2020, aby ograniczyć 
bezrobocie młodych ludzi; uważa, że grupy 
docelowe i wskaźniki zaproponowane w 
ramach tej inicjatywy powinny być 
monitorowane przez Komisję, zaś postępy 
we wdrażaniu powinny być oceniane na 
podstawie jednoznacznych wskaźników;
państwa członkowskie w swoich 
krajowych programach reform powinny 
zobowiązać się do osiągnięcia 
konkretnych celów w zakresie 
zatrudnienia młodych ludzi, dzięki czemu 
wskaźnik ich zatrudnienia (w przypadku 
osób nieobjętych edukacją) wzrósłby do 
75%;

Or. en

Poprawka 40
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 3 
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Projekt opinii Poprawka

3. ponownie podkreśla znaczenie 
konkretnych i możliwych do 
zweryfikowania celów przy wdrażaniu 
zintegrowanych wytycznych strategii UE 
2020, aby ograniczyć bezrobocie młodych 
ludzi; uważa, że grupy docelowe 
i wskaźniki zaproponowane w ramach tej 
inicjatywy powinny być monitorowane 
przez Komisję, zaś postępy we wdrażaniu 
powinny być oceniane na podstawie 
jednoznacznych wskaźników;

3. ponownie podkreśla znaczenie 
konkretnych i możliwych do 
zweryfikowania celów przy wdrażaniu 
zintegrowanych wytycznych strategii UE 
2020, aby ograniczyć bezrobocie młodych 
ludzi; państwa członkowskie muszą w tym 
celu ponieść do 2014 r. o 10% stopę 
zatrudnienia młodych ludzi w wieku 15-25 
lat; uważa, że grupy docelowe i wskaźniki 
zaproponowane w ramach tej inicjatywy 
powinny być monitorowane przez 
Komisję, zaś postępy we wdrażaniu 
powinny być oceniane na podstawie 
jednoznacznych wskaźników;

Or. de

Poprawka 41
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. ponownie podkreśla znaczenie 
konkretnych i możliwych do 
zweryfikowania celów przy wdrażaniu 
zintegrowanych wytycznych strategii UE 
2020, aby ograniczyć bezrobocie młodych 
ludzi; uważa, że grupy docelowe i 
wskaźniki zaproponowane w ramach tej 
inicjatywy powinny być monitorowane 
przez Komisję, zaś postępy we wdrażaniu 
powinny być oceniane na podstawie 
jednoznacznych wskaźników;

3. ponownie podkreśla znaczenie 
konkretnych i możliwych do 
zweryfikowania celów przy wdrażaniu 
zintegrowanych wytycznych strategii UE 
2020, aby ograniczyć bezrobocie młodych 
ludzi; uznaje, że wdrożenie nowych 
zintegrowanych wytycznych należy do 
odpowiedzialności państw członkowskich, 
Komisja zaś powinna wspierać i 
kontrolować działania na poziomie 
krajowym w drodze otwartej metody 
koordynacji; uważa, że grupy docelowe i 
wskaźniki zaproponowane w ramach tej 
inicjatywy powinny być monitorowane 
przez Komisję, zaś postępy we wdrażaniu 
powinny być oceniane na podstawie 
jednoznacznych wskaźników;

Or. en
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Poprawka 42
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 3 – punkt 1 (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

przypomina, że sztandarowym celom i 
inicjatywom strategii UE 2020, takim jak 
„Mobilna młodzież”, musi odpowiadać 
właściwe finansowanie; podkreśla, że 
młodzi ludzie skorzystają z konkretnych 
osiągnięć w dziedzinie kształcenia, 
szkolenia i zatrudnienia jedynie dzięki 
znalezieniu odpowiednich możliwości 
finansowania; wzywa w związku z tym do 
pełnej mobilizacji dostępnych 
instrumentów Unii Europejskiej, 
zwłaszcza funduszy strukturalnych, w celu 
finansowania działań na rzecz młodzieży;

Or. fr

Poprawka 43

Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że młodzi ludzie dążą w 
głównej mierze do uzyskania 
niezależności, dostępu do opieki 
zdrowotnej i przyzwoitych warunków 
mieszkaniowych za rozsądną cenę przy 
możliwości szkolenia się, pracowania i 
rozwijania; wzywa zatem państwa 
członkowskie do usuwania przypadków 
dyskryminacji ze względu na wiek w 
zakresie dostępu do systemów 
minimalnego dochodu oraz opieki 
społecznej, jak wyłączanie młodych ludzi z 
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systemów minimalnego dochodu z uwagi 
na nieuiszczanie składek na ubezpieczenie 
społeczne;

Or. en

Poprawka 44
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej i 
zawodowej oraz w celu podjęcia pracy w 
przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, 
przy czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności;

4. podkreśla, że mobilność transgraniczna
jest znaczącym narzędziem nabywania 
nowych umiejętności z myślą o poprawie 
umiejętności i kwalifikacji, rozwoju 
osobistego i aktywnej postawy 
obywatelskiej ludzi młodych; uważa zatem, 
że należy wspierać dobrowolną mobilność 
wszystkich młodych ludzi, niezależnie od 
ich sytuacji finansowej, społecznej i 
geograficznej, przy czym każdy musi mieć 
możliwość określenia stopnia tej 
mobilności; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem inicjatywę Komisji, by utworzyć 
portal poświęcony inicjatywie „Mobilna 
młodzież” z myślą o informowaniu o 
możliwościach w zakresie nauki i 
mobilności w UE; podkreśla potrzebę 
czynnej komunikacji w obrębie tego 
portalu z młodymi ludźmi, podmiotami 
opiniotwórczymi oraz z innymi 
zainteresowanymi stronami;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4 



AM\856627PL.doc 27/99 PE458.607v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej i 
zawodowej oraz w celu podjęcia pracy w 
przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, 
przy czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności;

4. podkreśla, że mobilność transgraniczna
jest znaczącym narzędziem nabywania 
nowych umiejętności z myślą o poprawie 
umiejętności i kwalifikacji, rozwoju 
osobistego i aktywnej postawy 
obywatelskiej ludzi młodych; uważa, że 
należy wspierać dobrowolną mobilność 
wszystkich młodych ludzi, niezależnie od 
ich sytuacji finansowej, społecznej i 
geograficznej, przy czym każdy musi mieć 
możliwość określenia stopnia tej 
mobilności; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem inicjatywę Komisji, by utworzyć 
portal poświęcony inicjatywie „Mobilna 
młodzież” z myślą o informowaniu o 
możliwościach w zakresie nauki i 
mobilności w UE; podkreśla potrzebę 
czynnej komunikacji w obrębie tego 
portalu z młodymi ludźmi, podmiotami 
opiniotwórczymi oraz z innymi 
zainteresowanymi stronami;

Or. en

Poprawka 46
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej 
i zawodowej oraz w celu podjęcia pracy 
w przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, przy 
czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności;

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej 
i zawodowej oraz w celu podjęcia pracy 
w przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej;

Or. de
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Poprawka 47
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej i 
zawodowej oraz w celu podjęcia pracy w 
przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, przy 
czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności;

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej 
oraz edukacji i kształcenia zawodowego
oraz w celu podjęcia pracy w przypadku 
wszystkich młodych ludzi, niezależnie od 
ich sytuacji finansowej, społecznej, 
pochodzenia etnicznego, czy też 
niepełnosprawności lub problemów 
zdrowotnych;

Or. en

Poprawka 48
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej i 
zawodowej oraz w celu podjęcia pracy w 
przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, 
przy czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności;

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej i 
zawodowej oraz w celu podjęcia pracy w 
przypadku wszystkich młodych ludzi, w 
oparciu o wymogi dotyczące kształcenia i 
zatrudnienia każdego państwa 
członkowskiego;

Or. en

Poprawka 49
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej i 
zawodowej oraz w celu podjęcia pracy w
przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, 
przy czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności;

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej i 
zawodowej oraz w celu podjęcia pracy w 
przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, 
przy czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności, a także 
niezależnie od typu wykształcenia, 
ponieważ wszystkim kształcącym się 
młodym ludziom należy umożliwić 
korzystanie z mobilności;

Or. fr

Poprawka 50
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej i 
zawodowej oraz w celu podjęcia pracy w 
przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, 
przy czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności;

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej i 
zawodowej oraz w celu podjęcia pracy w 
przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, 
przy czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności oraz 
dostęp do poradnictwa zawodowego i 
konsultacji w ciągu całego tego procesu;

Or. en

Poprawka 51
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Projekt opinii
Ustęp 4 



PE458.607v01-00 30/99 AM\856627PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej i 
zawodowej oraz w celu podjęcia pracy w 
przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, 
przy czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności;

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej i 
zawodowej oraz w celu podjęcia pracy w 
przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, 
przy czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności oraz 
dostęp do poradnictwa zawodowego i 
konsultacji w ciągu całego tego procesu;

Or. en

Poprawka 52
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej 
i zawodowej oraz w celu podjęcia pracy 
w przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, 
przy czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności;

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej 
i zawodowej oraz w celu podjęcia pracy 
w przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, 
przy czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności;
mobilność nie może wpływać 
niekorzystnie na dochody i zabezpieczenie 
społeczne; podkreśla znaczenie, jakie dla 
zwiększania mobilności ma wzajemne 
uznawanie uzyskanych w UE świadectw 
szkolnych, kwalifikacji zawodowych 
i dyplomów uczelni wyższych oraz 
kwalifikacji zdobytych w ramach 
dokształcania; uznanie musi nastąpić 
w ciągu pierwszych 12 miesięcy po 
uzyskaniu kwalifikacji;

Or. de
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Poprawka 53
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej 
i zawodowej oraz w celu podjęcia pracy 
w przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, 
przy czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności;

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej 
i zawodowej oraz w celu podjęcia pracy 
dalszy rozwój zawodowy i osobisty 
w przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, 
przy czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności;

Or. de

Poprawka 54
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej 
i zawodowej oraz w celu podjęcia pracy 
w przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, 
przy czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności;

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej 
i zawodowej, dokształcania, a także 
w trakcie studiów oraz w celu podjęcia 
pracy w przypadku wszystkich młodych 
ludzi, niezależnie od ich sytuacji 
finansowej, przy czym każdy musi mieć 
możliwość określenia stopnia tej 
mobilności;

Or. de

Poprawka 55
Milan Zver

Projekt opinii
Ustęp 4 
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Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej i 
zawodowej oraz w celu podjęcia pracy w 
przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, 
przy czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności;

4. uważa, że należy wspierać mobilność w 
ramach edukacji szkolnej i zawodowej oraz 
w celu podjęcia pracy w przypadku 
wszystkich młodych ludzi, niezależnie od 
ich sytuacji finansowej, przy czym każdy 
musi mieć możliwość określenia stopnia tej 
mobilności;

Or. en

Poprawka 56
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej 
i zawodowej oraz w celu podjęcia pracy 
w przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, 
przy czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności;

4. uważa, że należy popierać dobrowolną 
mobilność w ramach edukacji szkolnej 
i zawodowej oraz w celu podjęcia pracy 
w przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, 
przy czym każdy musi mieć możliwość 
określenia stopnia tej mobilności;

Or. pt

Poprawka 57
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 4 – punkt 1 (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

uznaje i podkreśla rolę władz lokalnych i 
regionalnych w zakresie szkolenia i 
mobilności; jest zdania, że instytucje 
europejskie i państwa członkowskie 
powinny w pełni uznać rolę tych władz 
przy opracowywaniu i realizowaniu 
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programów edukacyjnych i 
szkoleniowych;

Or. fr

Poprawka 58
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że należy rozpowszechnić 
wiedzę na temat możliwości kształcenia 
korespondencyjnego w szkołach wyższych, 
ponieważ taka forma kształcenia pozwala 
na łatwiejsze godzenie życia zawodowego 
z nauką; 

Or. bg

Poprawka 59
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 a. podkreśla potrzebę zachęcania 
młodych ludzi do ukończenia studiów lub 
do uczestnictwa w dodatkowych 
szkoleniach, które pozwoliłyby im na 
zdobycie niezbędnych umiejętności 
służących zwiększeniu ich szans wejścia 
na rynek pracy;

Or. it
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Poprawka 60
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje dążenie 
Komisji do rozszerzenia mobilności w 
zakresie nauki na wszystkich młodych 
ludzi w Europie do 2020 r.; ubolewa 
jednak, że inicjatywa „Mobilna młodzież” 
w zbyt dużym stopniu koncentruje się na 
mobilności studentów; wzywa Komisję do 
podania konkretnych wskaźników 
liczbowych dotyczących każdego 
programu w zakresie mobilności, a także 
do ustalenia jasnych i ambitnych danych 
odnośnie do mobilności w zakresie 
kształcenia zawodowego; podkreśla, że 
mobilność osób objętych kształceniem 
zawodowym uznaje się za wartość dodaną, 
gdyż podnosi ona ich szanse na 
zatrudnienie; apeluje zatem o 
podniesienie udziału budżetu 
przeznaczonego na program Leonardo;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje dążenie 
Komisji do rozszerzenia mobilności w 
zakresie nauki na wszystkich młodych 
ludzi w Europie do 2020 r ; ubolewa 
jednak, że inicjatywa „Mobilna młodzież” 
w zbyt dużym stopniu koncentruje się na 
mobilności studentów; wzywa Komisję do 
podania konkretnych i ambitnych 
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wskaźników liczbowych dotyczących 
każdego programu w zakresie mobilności, 
w tym mobilności w ramach kształcenia 
zawodowego; podkreśla, że mobilność 
osób objętych kształceniem zawodowym 
uznaje się za wartość dodaną, gdyż 
podnosi ona ich szanse na zatrudnienie; 
apeluje zatem o podniesienie budżetu 
przeznaczonego na program Leonardo;

Or. en

Poprawka 62
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. jest przekonany, że mobilność ludzi 
młodych, która przyczynia się do 
dobrobytu i prawidłowego rozwoju 
współczesnych społeczeństw, powinna stać 
się regułą, a nie wyjątkiem; podkreśla, że 
należy podnosić atrakcyjność mobilności i 
udzielać jej szerokiego i wystarczającego 
wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem 
osób znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji życiowej; 

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. jest przekonany, że mobilność młodych 
ludzi, która przyczynia się do dobrobytu i 
prawidłowego rozwoju współczesnych 
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społeczeństw, powinna stać się regułą, a 
nie wyjątkiem; podkreśla, że należy 
podnosić atrakcyjność mobilności i 
udzielać jej szerokiego i wystarczającego 
wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem 
osób znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji życiowej; 

Or. en

Poprawka 64
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla, że konieczne jest ambitne 
finansowanie, by osiągnąć cel 
umożliwienia każdemu odbycia części 
cyklu kształcenia się i szkolenia za 
granicą; jest zdania, że kształcenie i 
szkolenie muszą być priorytetem dla Unii 
Europejskiej i że cel ten powinien znaleźć 
odzwierciedlenie w kolejnych 
perspektywach finansowych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla, że konieczne jest ambitne 
finansowanie, by osiągnąć cel 
umożliwienia każdemu odbycia części 
cyklu kształcenia i szkolenia za granicą; 
jest zdania, że kształcenie i szkolenie 
muszą być priorytetem dla Unii 
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Europejskiej i że cel ten powinien znaleźć 
odzwierciedlenie w kolejnych 
perspektywach finansowych;

Or. en

Poprawka 66
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4d. uznaje rolę organów lokalnych i 
regionalnych w obszarze kształcenia i 
mobilności; jest zdania, że ich 
uprawnienia i doświadczenie powinno się 
postrzegać jako uzupełniające do działań 
UE; podkreśla, że aby osiągnąć swe cele 
UE powinna wypracowywać podejście 
partnerskie, w szczególności z organami 
szczebla lokalnego i regionalnego;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4d. uznaje rolę organów lokalnych i 
regionalnych w obszarze kształcenia i 
mobilności; jest zdania, że ich 
uprawnienia i doświadczenie powinno się 
postrzegać jako uzupełniające do działań 
UE; podkreśla, że aby osiągnąć swe cele 
UE powinna wypracowywać podejście 
partnerskie, w szczególności z organami 
szczebla lokalnego i regionalnego;
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Or. en

Poprawka 68
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
propagowania mobilności w dziedzinie 
nauki i zatrudnienia poprzez: a) 
podnoszenie wiedzy i upowszechnianie 
informacji wśród wszystkich 
zainteresowanych młodych osób, b) 
podkreślanie na wczesnych etapach 
edukacji wartości dodanej mobilności, c) 
zapewnienie, że państwa członkowskie 
będą wzajemnie uznawać wyniki 
nauczania uzyskane w ramach 
doświadczenia z mobilnością, d) 
ograniczanie obciążenia 
administracyjnego i pobudzanie 
współpracy między odpowiednimi 
organami państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 69
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję do ułatwienia nauki i 
zatrudnienia poprzez: a) wzmocnienie 
programów edukacji i programów 
młodzieżowych UE, jak Erasmus, 
Leonardo, Młodzież w działaniu, b) 
utwierdzenie wdrożenia istniejących 
europejskich programów i narzędzi, jak 
np. europejski system transferu i 
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akumulacji punktów (ECTS) i Europass, 
c) dalszy rozwój nowych narzędzi, które 
już przetestowała, jak portal „Mobilna 
młodzież”, karta „Mobilna młodzież”, 
europejski paszport umiejętności i projekt 
pilotażowy „Twoja pierwsza praca z 
EURES”;

Or. en

Poprawka 70
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że należy podkreślać 
konieczność pełnego uznawania edukacji 
nieformalnej, gdyż w dużej mierze 
przyczynia się ona do pracy zespołowej i 
kreatywności, umożliwiając lepszą 
integrację młodzieży w pracy zawodowej;

Or. es

Poprawka 71
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. pochwala projekt EURES, ponieważ 
może pomóc młodym ludziom 
w znalezieniu pracy, nie może jednak 
spowodować odpływu wykwalifikowanej 
kadry z niektórych części UE;

Or. de
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Poprawka 72
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. Parlament Europejski otrzymuje 
regularne informacje na temat tablicy 
wyników mobilności oraz na temat 
postępów państw członkowskich 
w działaniach zmierzających do 
wyeliminowania barier w tym zakresie 
i domaga się konsekwentnego wdrażania 
działań, takich jak ECVET, EQR i ECTS, 
w celu zagwarantowania uznawania 
kwalifikacji i dyplomów;

Or. de

Poprawka 73
Milan Zver

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie, by w 
ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami 
udzielały młodym ludziom informacji o 
poszukiwanych na rynku zawodach oraz 
by ograniczały przeszkody w swobodnym 
przepływie pracowników;

Or. en

Poprawka 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 5 
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 
do pracy zawodowej, które powinno 
następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, i pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
uważa, że w rozwój zrównoważonej 
strategii na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
wśród młodych powinni być zaangażowani 
partnerzy społeczni i organizacje 
młodzieżowe, przy czym konieczne jest 
formalne uznawanie zdobytych 
kwalifikacji;

5. podkreśla, że jednym z kluczowych 
elementów walki z bezrobociem młodzieży 
jest niezbędne dostosowanie systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego do 
rzeczywistych potrzeb rynku pracy; w 
związku z tym należy niezwłocznie 
poprawić przejścia między szkołą, nauką 
zawodu, studiami wyższymi a pracą 
zawodową; z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę dotyczącą europejskiej 
gwarancji na rzecz młodzieży; uważa, że w 
rozwój zrównoważonej strategii na rzecz 
zmniejszenia bezrobocia wśród młodych 
powinni być zaangażowani partnerzy 
społeczni i organizacje młodzieżowe, przy 
czym konieczne jest formalne uznawanie 
zdobytych kwalifikacji;

Or. es

Poprawka 75
Milan Zver

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 
do pracy zawodowej, które powinno 
następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, i pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
uważa, że w rozwój zrównoważonej 
strategii na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
wśród młodych powinni być zaangażowani 
partnerzy społeczni i organizacje 
młodzieżowe, przy czym konieczne jest 
formalne uznawanie zdobytych 
kwalifikacji;

5. podkreśla, że należy poprawić wsparcie 
w przechodzeniu od nauki w szkole, nauki 
zawodu i studiów wyższych do pracy 
zawodowej, które powinno możliwie 
krótko trwać, i pochwala inicjatywę 
dotyczącą europejskiej gwarancji na rzecz 
młodzieży; uważa, że w rozwój 
zrównoważonej strategii na rzecz 
zmniejszenia bezrobocia wśród młodych 
powinni być zaangażowani partnerzy 
społeczni i organizacje młodzieżowe, przy 
czym konieczne jest formalne uznawanie
wszystkich zdobytych kwalifikacji;

Or. en
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Poprawka 76
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 
do pracy zawodowej, które powinno 
następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, i pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
uważa, że w rozwój zrównoważonej 
strategii na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
wśród młodych powinni być zaangażowani 
partnerzy społeczni i organizacje 
młodzieżowe, przy czym konieczne jest 
formalne uznawanie zdobytych 
kwalifikacji;

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 
do pracy zawodowej, które powinno 
następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, dlatego też podkreśla podstawowe 
znaczenie skutecznego wdrożenia
inicjatywy dotyczącej europejskiej 
gwarancji na rzecz młodzieży oraz 
uczynienia z niej instrumentu aktywnej 
integracji na rynku pracy; podkreśla, że 
państwa członkowskie nie złożyły 
dotychczas przekonywującego 
zobowiązania do wdrożenia europejskiej 
gwarancji na rzecz młodzieży i wzywa je, 
aby szybko to uczyniły; uważa, że w 
rozwój zrównoważonej strategii na rzecz 
zmniejszenia bezrobocia wśród młodych 
powinni być zaangażowani partnerzy 
społeczni, władze lokalne i regionalne 
oraz organizacje młodzieżowe, przy czym 
konieczne jest formalne uznawanie 
zdobytych kwalifikacji;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
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szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 
do pracy zawodowej, które powinno 
następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, i pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
uważa, że w rozwój zrównoważonej 
strategii na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
wśród młodych powinni być zaangażowani 
partnerzy społeczni i organizacje 
młodzieżowe, przy czym konieczne jest 
formalne uznawanie zdobytych 
kwalifikacji;

szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 
do pracy zawodowej, które powinno 
następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, dlatego też podkreśla podstawowe 
znaczenie skutecznego wdrożenia i 
pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży
oraz uczynienie z niej instrumentu 
aktywnej integracji na rynku pracy; 
podkreśla, że państwa członkowskie nie 
złożyły dotychczas przekonywującego 
zobowiązania do wdrożenia europejskiej 
gwarancji na rzecz młodzieży i wzywa je, 
aby szybko to uczyniły; uważa, że w 
rozwój zrównoważonej strategii na rzecz 
zmniejszenia bezrobocia wśród młodych 
powinni być zaangażowani partnerzy 
społeczni, władze lokalne i regionalne 
oraz organizacje młodzieżowe, przy czym 
konieczne jest formalne uznawanie 
zdobytych kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 78
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 
do pracy zawodowej, które powinno 
następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, i pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
uważa, że w rozwój zrównoważonej 
strategii na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
wśród młodych powinni być zaangażowani 
partnerzy społeczni i organizacje 
młodzieżowe, przy czym konieczne jest 
formalne uznawanie zdobytych 
kwalifikacji;

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
szkole, kształcenia zawodowego i nauki 
zawodu lub studiów wyższych do pracy 
zawodowej, które powinno następować 
bezpośrednio po zakończeniu nauki, i 
pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
uważa, że w rozwój zrównoważonej 
strategii na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
wśród młodych powinni być zaangażowani 
partnerzy społeczni i organizacje 
młodzieżowe, przy czym konieczne jest 
wzajemne formalne uznawanie 
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wykształcenia i zdobytych kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 79
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki 
w szkole, nauki zawodu i studiów 
wyższych do pracy zawodowej, które 
powinno następować bezpośrednio po 
zakończeniu nauki, i pochwala inicjatywę 
dotyczącą europejskiej gwarancji na rzecz 
młodzieży; uważa, że w rozwój 
zrównoważonej strategii na rzecz 
zmniejszenia bezrobocia wśród młodych 
powinni być zaangażowani partnerzy 
społeczni i organizacje młodzieżowe, przy 
czym konieczne jest formalne uznawanie 
zdobytych kwalifikacji;

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki 
w szkole, nauki zawodu i studiów 
wyższych do pracy zawodowej, które 
powinno następować bezpośrednio po 
zakończeniu nauki, m.in. dzięki lepszej 
współpracy wszystkich zaangażowanych 
instytucji, i pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
uważa, że w rozwój zrównoważonej 
strategii na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
wśród młodych powinni być zaangażowani 
partnerzy społeczni i organizacje 
młodzieżowe, przy czym konieczne jest 
formalne uznawanie zdobytych 
kwalifikacji;

Or. de

Poprawka 80
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 
do pracy zawodowej, które powinno 
następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, i pochwala inicjatywę dotyczącą 

5. podkreśla, że przy pomocy skutecznych 
usług w zakresie doradztwa edukacyjnego 
i zawodowego należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 
do pracy zawodowej, które powinno 



AM\856627PL.doc 45/99 PE458.607v01-00

PL

europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
uważa, że w rozwój zrównoważonej 
strategii na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
wśród młodych powinni być zaangażowani 
partnerzy społeczni i organizacje 
młodzieżowe, przy czym konieczne jest 
formalne uznawanie zdobytych 
kwalifikacji;

następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, i pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
uważa, że w rozwój zrównoważonej 
strategii na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
wśród młodych powinni być zaangażowani 
partnerzy społeczni i organizacje 
młodzieżowe, przy czym konieczne jest 
uznawanie i poświadczanie zdobytych 
umiejętności w systemie nauczania 
formalnym, nieformalnym i 
pozaformalnym, zgodnie z europejskimi 
ramami kwalifikacji ERK;

Or. it

Poprawka 81
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki 
w szkole, nauki zawodu i studiów 
wyższych do pracy zawodowej, które 
powinno następować bezpośrednio po 
zakończeniu nauki, i pochwala inicjatywę 
dotyczącą europejskiej gwarancji na rzecz 
młodzieży; uważa, że w rozwój 
zrównoważonej strategii na rzecz 
zmniejszenia bezrobocia wśród młodych 
powinni być zaangażowani partnerzy 
społeczni i organizacje młodzieżowe, przy 
czym konieczne jest formalne uznawanie 
zdobytych kwalifikacji;

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki 
w szkole, nauki zawodu i studiów 
wyższych do pracy zawodowej, które 
powinno następować bezpośrednio po 
zakończeniu nauki, i pochwala inicjatywę 
dotyczącą europejskiej gwarancji na rzecz 
młodzieży; uważa, że w rozwój 
zrównoważonej strategii na rzecz 
zmniejszenia bezrobocia wśród młodych 
powinni być zaangażowani partnerzy 
społeczni i organizacje młodzieżowe, przy 
czym należy zapewnić uznawanie na 
całym terytorium UE zarówno 
formalnych, jak i nieformalnych 
kwalifikacji zdobytych dzięki 
nieformalnym kwalifikacjom;

Or. de
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Poprawka 82
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki 
w szkole, nauki zawodu i studiów 
wyższych do pracy zawodowej, które 
powinno następować bezpośrednio po 
zakończeniu nauki, i pochwala inicjatywę 
dotyczącą europejskiej gwarancji na rzecz 
młodzieży; uważa, że w rozwój 
zrównoważonej strategii na rzecz 
zmniejszenia bezrobocia wśród młodych 
powinni być zaangażowani partnerzy 
społeczni i organizacje młodzieżowe, przy 
czym konieczne jest formalne uznawanie 
zdobytych kwalifikacji;

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki 
w szkole, nauki zawodu i studiów 
wyższych do pracy zawodowej, które 
powinno następować bezpośrednio po 
zakończeniu nauki, i pochwala inicjatywę 
dotyczącą europejskiej gwarancji na rzecz 
młodzieży; uważa, że w rozwój 
zrównoważonej strategii na rzecz 
zmniejszenia bezrobocia wśród młodych 
powinni być zaangażowani partnerzy 
społeczni i organizacje młodzieżowe, przy 
czym konieczne jest formalne uznawanie 
zdobytych kwalifikacji; jest zdania, że 
w tym obszarze właściwą metodą byłoby 
nawiązanie kontaktów między gospodarką 
a szkołami średnimi, np. w formie zajęć 
lub seminariów prowadzonych przez 
oddelegowanych specjalistów z różnych 
dziedzin, którzy opowiadaliby uczniom 
o swojej pracy; uważa, że w tym 
kontekście należy skuteczniej promować 
otwieranie ośrodków doradztwa 
zawodowego lub w większym stopniu 
przystosować do takiej działalności 
istniejące już placówki;

Or. bg

Poprawka 83
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
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szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 
do pracy zawodowej, które powinno 
następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, i pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
uważa, że w rozwój zrównoważonej 
strategii na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
wśród młodych powinni być zaangażowani 
partnerzy społeczni i organizacje 
młodzieżowe, przy czym konieczne jest 
formalne uznawanie zdobytych 
kwalifikacji;

szkole, doradztwa w zakresie edukacji 
szkolnej, nauki zawodu i studiów 
wyższych do pracy zawodowej i pochwala 
inicjatywę dotyczącą europejskiej 
gwarancji na rzecz młodzieży; uważa, że w 
rozwój zrównoważonej strategii na rzecz 
zmniejszenia bezrobocia wśród młodych 
powinni być zaangażowani partnerzy 
społeczni i organizacje młodzieżowe, przy 
czym konieczne jest formalne uznawanie 
zdobytych kwalifikacji;

Or. fr

Poprawka 84
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 
do pracy zawodowej, które powinno 
następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, i pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
uważa, że w rozwój zrównoważonej 
strategii na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
wśród młodych powinni być zaangażowani 
partnerzy społeczni i organizacje 
młodzieżowe, przy czym konieczne jest 
formalne uznawanie zdobytych 
kwalifikacji;

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 
do pracy zawodowej, które powinno 
następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, i pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
jest zdania, że należy wzmocnić 
powiązania między szkołami a różnymi 
sektorami i podmiotami obecnymi na 
rynku pracy; uważa, że w rozwój 
zrównoważonej strategii na rzecz 
zmniejszenia bezrobocia wśród młodych 
powinni być zaangażowani partnerzy 
społeczni i organizacje młodzieżowe, przy 
czym zdobyte kwalifikacje powinny być 
formalnie uznawane;

Or. fr
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Poprawka 85
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 
do pracy zawodowej, które powinno 
następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, i pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
uważa, że w rozwój zrównoważonej 
strategii na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
wśród młodych powinni być zaangażowani 
partnerzy społeczni i organizacje 
młodzieżowe, przy czym konieczne jest 
formalne uznawanie zdobytych 
kwalifikacji;

5. uważa, że należy zawczasu określać 
potrzebne w przyszłości kwalifikacje, aby 
dopasować ofertę kształcenia do 
rzeczywistej sytuacji na rynku pracy;
podkreśla, że lepsze dopasowanie popytu i 
podaży jest jednym z kluczowych 
elementów polityki zatrudnienia 
skierowanej do młodych ludzi; jest zatem 
zdania, że inicjatywa „Mobilna młodzież” 
musi być ściśle powiązana z inicjatywą 
„Nowe umiejętności w nowych miejscach 
pracy”; podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 
do pracy zawodowej, które powinno 
następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, i pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
uważa, że w rozwój zrównoważonej 
strategii na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
wśród młodych powinni być zaangażowani 
partnerzy społeczni i organizacje 
młodzieżowe, przy czym konieczne jest 
formalne uznawanie zdobytych 
kwalifikacji;

Or. fr

Poprawka 86
Vincenzo Iovine

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 
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do pracy zawodowej, które powinno 
następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, i pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
uważa, że w rozwój zrównoważonej 
strategii na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
wśród młodych powinni być zaangażowani 
partnerzy społeczni i organizacje 
młodzieżowe, przy czym konieczne jest 
formalne uznawanie zdobytych 
kwalifikacji;

do pracy zawodowej, które powinno 
następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, i pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
uważa, że w rozwój zrównoważonej 
strategii na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
wśród młodych powinni być zaangażowani 
partnerzy społeczni i organizacje 
młodzieżowe, przy czym konieczne jest 
ułatwianie formalnego uznawania
zdobytych kwalifikacji w 27 państwach 
członkowskich;

Or. it

Poprawka 87
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 
do pracy zawodowej, które powinno 
następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, i pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
uważa, że w rozwój zrównoważonej 
strategii na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
wśród młodych powinni być zaangażowani 
partnerzy społeczni i organizacje 
młodzieżowe, przy czym konieczne jest 
formalne uznawanie zdobytych 
kwalifikacji;

5. podkreśla, że należy poprawić 
przygotowanie do przejścia od nauki w 
szkole, nauki zawodu i studiów wyższych 
do pracy zawodowej, które powinno 
następować bezpośrednio po zakończeniu 
nauki, i pochwala inicjatywę dotyczącą 
europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; 
uważa, że w rozwój zrównoważonej 
strategii na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
wśród młodych powinni być zaangażowani 
partnerzy społeczni, przedstawiciele 
przemysłu i organizacje młodzieżowe, przy 
czym konieczne jest formalne uznawanie 
zdobytych kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 88
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 5 – punkt 1 (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

podkreśla konieczność rozwijania 
partnerstw między uniwersytetami, 
instytucjami szkolenia zawodowego i 
organizacjami młodzieżowymi, aby 
wspierać młodych ludzi przy 
rozpoczynaniu życia zawodowego;

Or. fr

Poprawka 89
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. jest przekonany, że europejskie i 
krajowe ramy kwalifikacji powinny 
wspierać sprawniejsze przechodzenie ze 
szkoły na rynek pracy;

Or. en

Poprawka 90

Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. zdecydowanie popiera wniosek 
dotyczący zalecenia Rady w sprawie 
gwarancji na rzecz młodzieży europejskiej 
i wzywa Radę do jak najszybszego 
przyjęcia go;

Or. en



AM\856627PL.doc 51/99 PE458.607v01-00

PL

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. zdecydowanie popiera wniosek 
dotyczący zalecenia Rady w sprawie 
gwarancji na rzecz młodzieży europejskiej 
i wzywa Radę do jak najszybszego 
przyjęcia go;

Or. en

Poprawka 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. zaleca, by Komisja zdecydowanie 
zachęcała państwa członkowskie do 
doskonalenia programów studiów 
wyższych w taki sposób, by wprowadzić 
obowiązek uzupełniania zajęć 
teoretycznych okresami szkolenia w 
przedsiębiorstwach publicznych i 
prywatnych, przez tworzenie ram 
gwarancji i minimalnej jakości uczenia 
się oraz warunków, w jakich odbywa się to 
szkolenie, gdyż w żadnym przypadku nie 
powinno ono oznaczać ukrytego 
zatrudnienia ucznia;

Or. es
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Poprawka 93
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że konieczne jest drastyczne 
ograniczenie zjawiska przedwczesnego 
przerywania nauki szkolnej, które, jak 
wiadomo, może grozić wykluczeniem 
zarówno z rynku pracy, jak i ze 
społeczeństwa w przyszłości; podkreśla, że 
zjawiskiem tym należy się zająć w sposób 
wielowymiarowy, w połączeniu ze 
środkami społecznymi mającymi na celu 
poprawę kształcenia i szkolenia na słabo 
rozwiniętych obszarach;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że konieczne jest drastyczne 
ograniczenie zjawiska przedwczesnego 
przerywania nauki szkolnej, które, jak 
wiadomo, może grozić wykluczeniem 
zarówno z rynku pracy, jak i ze 
społeczeństwa w przyszłości; podkreśla, że 
zjawiskiem tym należy się zająć w sposób 
wielowymiarowy, w połączeniu ze 
środkami społecznymi mającymi na celu 
poprawę kształcenia i szkolenia na słabo 
rozwiniętych obszarach;

Or. en
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Poprawka 95
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że wiele badań dowodzi, iż 
wysokiej jakości programy wczesnego 
kształcenia i opieki mają pozytywny wpływ 
na osiągnięcia szkolne ich uczestników, a 
także na późniejsze przechodzenie przez 
nich ze szkoły do pracy zawodowej, a 
dotyczy to w szczególności dzieci z rodzin 
o niskich dochodach oraz o najmniej 
uprzywilejowanym statusie; jest zdania, że 
należy położyć większy nacisk na pomoc 
dzieciom z najmniej uprzywilejowanych 
środowisk w jak najmłodszym wieku oraz 
zagwarantować korzystanie przez nie z 
wysokiej jakości usług;

Or. en

Poprawka 96
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę 
i otoczenie społeczne młodzieży, a także 
wspierać szkoły w zakresie doradztwa 
zawodowego i planowania kariery 
zawodowej;

6. jest zdania, że państwa członkowskie 
powinny podjąć środki mające na celu 
dostarczenie możliwie największej ilości 
informacji, możliwości wyboru oraz 
szkoleń, aby pomóc młodzieży rozwijać jej 
potencjał, jest jednak przekonany, że 
najskuteczniej odbędzie się to za 
pośrednictwem osób prowadzących 
działania na szczeblu lokalnym w każdym 
państwie członkowskim;

Or. en
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Poprawka 97
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę 
i otoczenie społeczne młodzieży, a także 
wspierać szkoły w zakresie doradztwa 
zawodowego i planowania kariery 
zawodowej;

6. jest zdania, że należy podjąć działania w 
kierunku wsparcia roli szkoły i rodziny w 
procesie wspierania młodych ludzi w 
dokonywaniu wyborów zawodowych;
podkreśla potrzebę osłabienia roli 
otoczenia społecznego młodzieży w 
procesie podejmowania decyzji o przyszłej 
karierze zawodowej;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę
i otoczenie społeczne młodzieży, a także 
wspierać szkoły w zakresie doradztwa 
zawodowego i planowania kariery 
zawodowej;

6. jest zdania, że należy wspierać rodziny i 
otoczenie społeczne młodzieży, a także 
wspierać szkoły w zakresie doradztwa 
zawodowego i planowania kariery 
zawodowej;

Or. en

Poprawka 99
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę 6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę 
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i otoczenie społeczne młodzieży, a także 
wspierać szkoły w zakresie doradztwa 
zawodowego i planowania kariery 
zawodowej;

i otoczenie społeczne młodzieży, a także 
wspierać szkoły w zakresie doradztwa 
zawodowego i planowania kariery 
zawodowej; wzywa państwa członkowskie 
do włączenia do szkolnictwa średniego 
zajęć poświęconych doradztwu 
zawodowemu, których treść będzie 
uzależniona od potrzeb rynku pracy, a 
ponadto uwzględni czynniki regionalne i 
specyfikę (predyspozycje) poszczególnych 
uczniów; programy powinno być 
opracowane w wyniku współpracy między 
właściwymi krajowymi organami ds. 
edukacji i zatrudnienia a partnerami 
społecznymi;

Or. el

Poprawka 100
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę 
i otoczenie społeczne młodzieży, a także 
wspierać szkoły w zakresie doradztwa 
zawodowego i planowania kariery 
zawodowej;

6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę 
i otoczenie społeczne młodzieży, a także 
wspierać szkoły w zakresie doradztwa 
zawodowego i planowania kariery 
zawodowej; podkreśla, że szkoła dzięki 
zajęciom poświęconym charakterystyce 
poszczególnych zawodów, przekazywaniu 
informacji dotyczących pracy w zawodzie, 
dzięki rozpoznawaniu i wspieraniu 
zdolności i umiejętności, a także 
szkoleniom w zakresie składania podań 
o pracę odgrywa szczególną rolę 
w procesie kształtowania kwalifikacji 
przydatnych na rynku pracy; w wielu 
przypadkach konieczne jest ponadto 
konkretne wsparcie indywidualne 
w formie poradnictwa zawodowego 
i pomocy w początkowej fazie pracy 
zawodowej;

Or. de
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Poprawka 101
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę 
i otoczenie społeczne młodzieży, a także 
wspierać szkoły w zakresie doradztwa 
zawodowego i planowania kariery 
zawodowej;

6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę 
i otoczenie społeczne młodzieży, a także 
wspierać szkoły w zakresie doradztwa 
zawodowego i planowania kariery 
zawodowej; podkreśla, że tylko w ten 
sposób można zapewnić wszystkim, 
niezależnie od pochodzenia społecznego, 
dostęp do różnych możliwości kształcenia 
i umożliwić tym samym młodzieży wybór 
zawodu zgodny z ich predyspozycjami 
i pragnieniami;

Or. de

Poprawka 102
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę 
i otoczenie społeczne młodzieży, a także 
wspierać szkoły w zakresie doradztwa 
zawodowego i planowania kariery 
zawodowej;

6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę 
i otoczenie społeczne młodzieży, a także 
wspierać szkoły w zakresie doradztwa 
zawodowego i planowania kariery 
zawodowej; jest zdania, że na młodego 
człowieka należy spojrzeć w szerszym 
kontekście jego kwalifikacji i 
wykształcenia, ale także jego ambicji, 
otoczenia rodzinnego i społecznego oraz 
jego sytuacji życiowej;

Or. fr
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Poprawka 103
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę 
i otoczenie społeczne młodzieży, a także 
wspierać szkoły w zakresie doradztwa 
zawodowego i planowania kariery 
zawodowej;

6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę 
i otoczenie społeczne młodzieży, a także 
wspierać szkoły w zakresie doradztwa 
zawodowego i planowania kariery 
zawodowej, przy czym oba otoczenia 
powinny ze sobą współdziałać, a nie 
funkcjonować oddzielnie;

Or. fr

Poprawka 104
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę 
i otoczenie społeczne młodzieży, a także 
wspierać szkoły w zakresie doradztwa 
zawodowego i planowania kariery 
zawodowej;

6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę, 
organizacje młodzieżowe i otoczenie 
społeczne młodzieży, a także wspierać 
szkoły w zakresie doradztwa zawodowego 
i planowania kariery zawodowej;

Or. en

Poprawka 105
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę 
i otoczenie społeczne młodzieży, a także 
wspierać szkoły w zakresie doradztwa 

6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę, 
organizacje młodzieżowe i otoczenie 
społeczne młodzieży, a także wspierać 
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zawodowego i planowania kariery 
zawodowej;

szkoły w zakresie doradztwa zawodowego 
i planowania kariery zawodowej;

Or. en

Poprawka 106
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że należy dalej rozwijać 
wysokiej jakości usługi doradztwa w 
zakresie kierunku kariery zawodowej; 
podkreśla znaczenie angażowania 
partnerów społecznych w proces 
planowania, organizacji, świadczenia i 
finansowania tych usług, aby zapewnić 
ich przydatność i skuteczność;

Or. en

Poprawka 107
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że partnerzy społeczni 
i organizacje młodzieżowe mogą 
w oparciu o odpowiednie działania podjęte 
na długo przed przejściem ze szkoły do 
kształcenia zawodowego przeszkolić 
rodziców i szkoły w zakresie 
kompetentnego doradztwa zawodowego; 
w przypadku młodych ludzi o specjalnych 
potrzebach działania wspierające muszą 
być dostosowane pod względem 
językowym i merytorycznym do rodziców 
i otoczenia społecznego;
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Or. de

Poprawka 108
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla znaczenie kształcenia 
nieformalnego w sieciach typu peer-to-
peer, w szczególności w kontekście 
zorganizowanej działalności organizacji 
młodzieżowych, zdobywania kompetencji 
społecznych pomagających w wyborze 
zawodu i podejmowania pracy zawodowej 
dzięki wspólnemu spędzaniu czasu 
wolnego, międzynarodowym spotkaniom 
i dobrowolnej pracy społecznej;

Or. de

Poprawka 109
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do Komisji o opracowanie 
programu prac modernizacji obecnych 
systemów poradnictwa zawodowego oraz o 
wzmocnienie wzajemnych związków i 
współpracy między tymi systemami na 
skalę europejską; niezbędne są bardziej 
wyspecjalizowane agencje w każdym 
państwie członkowskim, będące w stałym 
kontakcie z agencjami w pozostałych 
państwach, by mogły udzielać 
wiarygodnych i aktualnych informacji na 
temat możliwości istniejących na 
poszczególnych europejskich rynkach 
pracy oraz umiejętności, jakie dany młody 
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człowiek musi posiadać lub zdobyć, by 
ubiegać się o zatrudnienie na wakujących 
stanowiskach;

Or. es

Poprawka 110
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że w kontekście 
odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw użyteczne byłoby podjęcie 
działań wspierających młodzież w wyborze 
trwałej ścieżki zawodowej z 
uwzględnieniem potrzeb zarówno 
krajowego, jak i europejskiego rynku 
pracy; działaniom tym mogłyby 
towarzyszyć również odpowiednie okresy 
nauki zawodu;

Or. el

Poprawka 111
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy wyeliminować 
zjawisko kierowania się 
uwarunkowaniami płci przy wyborze 
zawodu, że należy podjąć działania, które 
dostarczą młodzieży kompleksowy obraz 
możliwości zawodowych, i że zwłaszcza 
dziewczęta powinny być już na wczesnym 
etapie zachęcane do zawodów 
matematyczno-technicznych i wspierane w 
tym zakresie;

7. uważa, że wybór zawodu jest ciągle w 
dużym stopniu podyktowany
uwarunkowaniami płci, co pogłębia brak 
równouprawnienia; podkreśla, że ma to 
wpływ zarówno na bezrobocie, jak i 
ubóstwo wśród kobiet; podkreśla należy 
podjąć działania, które dostarczą 
młodzieży kompleksowy obraz możliwości 
zawodowych, i że zwłaszcza dziewczęta 
powinny być już na wczesnym etapie 
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zachęcane do zawodów matematyczno-
technicznych i wspierane w tym zakresie;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy wyeliminować 
zjawisko kierowania się 
uwarunkowaniami płci przy wyborze 
zawodu, że należy podjąć działania, które 
dostarczą młodzieży kompleksowy obraz 
możliwości zawodowych, i że zwłaszcza 
dziewczęta powinny być już na wczesnym 
etapie zachęcane do zawodów 
matematyczno-technicznych i wspierane w 
tym zakresie;

7. uważa, że wybór zawodu jest ciągle w 
dużym stopniu podyktowany 
uwarunkowaniami płci, co pogłębia brak 
równouprawnienia; podkreśla, że ma to 
wpływ zarówno na bezrobocie, jak i 
ubóstwo wśród kobiet; podkreśla należy 
podjąć działania, które dostarczą 
młodzieży kompleksowy obraz możliwości 
zawodowych, i że zwłaszcza dziewczęta 
powinny być już na wczesnym etapie 
zachęcane do zawodów matematyczno-
technicznych i wspierane w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 113
Vincenzo Iovine

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy wyeliminować 
zjawisko kierowania się 
uwarunkowaniami płci przy wyborze 
zawodu, że należy podjąć działania, które 
dostarczą młodzieży kompleksowy obraz 
możliwości zawodowych, i że zwłaszcza 
dziewczęta powinny być już na wczesnym 
etapie zachęcane do zawodów 

7. uważa, że należy wyeliminować 
dyskryminację ze względu na płeć, która
często przeszkadza kobietom w wyborze 
określonych zawodów lub zniechęca je do 
dokonania takiego wyboru, że należy 
podjąć działania, które dostarczą 
młodzieży kompleksowy obraz możliwości 
zawodowych, i że zwłaszcza dziewczęta 
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matematyczno-technicznych i wspierane w 
tym zakresie;

interesujące się zawodami techniczno-
naukowymi powinny być już na wczesnym 
etapie wspierane w tym zakresie;

Or. it

Poprawka 114
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy wyeliminować 
zjawisko kierowania się uwarunkowaniami 
płci przy wyborze zawodu, że należy 
podjąć działania, które dostarczą 
młodzieży kompleksowy obraz możliwości 
zawodowych, i że zwłaszcza dziewczęta 
powinny być już na wczesnym etapie 
zachęcane do zawodów matematyczno-
technicznych i wspierane w tym zakresie;

7. uważa, że należy wyeliminować 
zjawisko kierowania się uwarunkowaniami 
płci przy wyborze zawodu, że należy 
podjąć działania, które dostarczą 
młodzieży kompleksowy obraz możliwości 
wyboru kierunku kształcenia i szkolenia, a 
później zawodu, i że zwłaszcza dziewczęta 
powinny być już na wczesnym etapie 
zachęcane do zawodów wymagających 
umiejętności naukowych, technicznych i 
inżynieryjnych i wspierane w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 115
Milan Zver

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy wyeliminować 
zjawisko kierowania się uwarunkowaniami 
płci przy wyborze zawodu, że należy 
podjąć działania, które dostarczą 
młodzieży kompleksowy obraz możliwości 
zawodowych, i że zwłaszcza dziewczęta
powinny być już na wczesnym etapie 
zachęcane do zawodów matematyczno-
technicznych i wspierane w tym zakresie;

7. uważa, że należy wyeliminować 
zjawisko kierowania się uwarunkowaniami 
płci przy wyborze zawodu, że należy 
podjąć działania, które dostarczą 
młodzieży kompleksowy obraz możliwości 
wyboru zawodu, i że młodzież obu płci
powinna być już na wczesnym etapie 
zachęcana do zawodów matematyczno-
technicznych;
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Or. en

Poprawka 116
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy wyeliminować 
zjawisko kierowania się uwarunkowaniami 
płci przy wyborze zawodu, że należy 
podjąć działania, które dostarczą 
młodzieży kompleksowy obraz możliwości 
zawodowych, i że zwłaszcza dziewczęta 
powinny być już na wczesnym etapie 
zachęcane do zawodów matematyczno-
technicznych i wspierane w tym zakresie;

7. uważa, że należy wyeliminować 
zjawisko kierowania się uwarunkowaniami 
płci przy wyborze zawodu, że należy 
podjąć działania, które dostarczą 
młodzieży kompleksowy obraz możliwości 
zawodowych, i że zwłaszcza dziewczęta 
powinny być już na wczesnym etapie 
zachęcane do zawodów w dziedzinie 
matematyki, informatyki, nauk 
przyrodniczych i technologii, zaś chłopcy 
do zawodów o profilu edukacyjnym, 
opiekuńczym i społecznym i być wspierani
w tym zakresie;

Or. de

Poprawka 117
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy wyeliminować 
zjawisko kierowania się uwarunkowaniami 
płci przy wyborze zawodu, że należy 
podjąć działania, które dostarczą 
młodzieży kompleksowy obraz możliwości 
zawodowych, i że zwłaszcza dziewczęta 
powinny być już na wczesnym etapie 
zachęcane do zawodów matematyczno-
technicznych i wspierane w tym zakresie;

7. uważa, że należy wyeliminować 
zjawisko kierowania się uwarunkowaniami 
płci przy wyborze zawodu, że należy 
podjąć działania, które dostarczą 
młodzieży kompleksowy obraz przede 
wszystkim lokalnych możliwości 
zawodowych, tworząc w tym celu lokalne 
agencje pomagające młodym ludziom w 
załatwianiu formalności i planowaniu 
kariery zawodowej, oraz że zwłaszcza 
dziewczęta powinny być już na wczesnym 
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etapie zachęcane do zawodów 
matematyczno-technicznych i wspierane w 
tym zakresie;

Or. fr

Poprawka 118
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy wyeliminować 
zjawisko kierowania się uwarunkowaniami 
płci przy wyborze zawodu, że należy 
podjąć działania, które dostarczą 
młodzieży kompleksowy obraz możliwości 
zawodowych, i że zwłaszcza dziewczęta 
powinny być już na wczesnym etapie 
zachęcane do zawodów matematyczno-
technicznych i wspierane w tym zakresie;

7. uważa, że należy wyeliminować 
zjawisko kierowania się uwarunkowaniami 
płci przy wyborze zawodu, że należy 
podjąć działania, które dostarczą 
młodzieży kompleksowy obraz możliwości 
zawodowych, również przez doradców na 
rzecz równości, i że zwłaszcza dziewczęta 
powinny być już na wczesnym etapie 
zachęcane do zawodów matematyczno-
technicznych i wspierane w tym zakresie;

Or. pt

Poprawka 119
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy wyeliminować 
zjawisko kierowania się uwarunkowaniami 
płci przy wyborze zawodu, że należy 
podjąć działania, które dostarczą 
młodzieży kompleksowy obraz możliwości 
zawodowych, i że zwłaszcza dziewczęta 
powinny być już na wczesnym etapie 
zachęcane do zawodów matematyczno-
technicznych i wspierane w tym zakresie;

7. uważa, że należy wyeliminować 
zjawisko kierowania się uwarunkowaniami 
płci przy wyborze zawodu, że należy 
podjąć działania, które dostarczą 
młodzieży kompleksowy obraz możliwości 
zawodowych, i że zwłaszcza dziewczęta 
powinny być już na wczesnym etapie 
zachęcane do zawodów matematyczno-
technicznych, zwłaszcza w niektórych 
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sektorach strategicznych dla rozwoju, 
takich jak ochrona środowiska i 
oszczędność energii, i wspierane w tym 
zakresie;

Or. it

Poprawka 120
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy wyeliminować 
zjawisko kierowania się uwarunkowaniami 
płci przy wyborze zawodu, że należy 
podjąć działania, które dostarczą 
młodzieży kompleksowy obraz możliwości 
zawodowych, i że zwłaszcza dziewczęta 
powinny być już na wczesnym etapie 
zachęcane do zawodów matematyczno-
technicznych i wspierane w tym zakresie;

7. uważa, że należy wyeliminować 
zjawisko kierowania się uwarunkowaniami 
płci przy wyborze zawodu, że należy 
podjąć działania, które dostarczą 
młodzieży kompleksowy obraz możliwości 
zawodowych, i że zwłaszcza dziewczęta 
powinny być już na wczesnym etapie 
zachęcane do zawodów matematyczno-
technicznych i wspierane w tym zakresie;
ze względu na przyszłe zapotrzebowanie 
na wykwalifikowanych pracowników 
należy w sposób ukierunkowany wspierać 
potencjał dziewcząt i chłopców; 
w szczególności należy, korzystając 
z konkretnych programów wparcia, 
pomagać dziewczętom i młodym kobietom 
w przezwyciężaniu niewiary we własne 
możliwości w odniesieniu do 
wykonywania zawodów w dziedzinie nauk 
przyrodniczych i technicznych;

Or. de

Poprawka 121
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że młodzi ludzie muszą 
dokonywać wyboru spośród coraz szerszej 
oferty edukacyjnej; uważa, że powinni być 
oni na bieżąco informowani o sytuacji na 
rynku pracy z myślą o wspieraniu 
poszukiwanych umiejętności, tak by żaden 
absolwent, który ukończył szkołę i naukę 
zawodu, nie pozostał bez pracy, a system 
edukacji został dostosowany do potrzeb 
rynku pracy;

Or. de

Poprawka 122
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie, by 
wspierały kształcenie zawodowe średniego 
szczebla we współpracy z partnerami 
społecznymi, gdyż między państwami 
członkowskimi występują znaczne różnice 
pod względem liczby uczestników i 
organizacji tego sektora; zaznacza, że 
może to znacznie przyczynić się do 
realizacji celów strategii UE 2020 
dotyczących zwalczania porzucania nauki 
szkolnej oraz walki z bezrobociem; 
podkreśla konieczność wspierania 
wymiany najlepszych praktyk w ramach 
otwartej metody koordynacji;

Or. el
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Poprawka 123
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla znaczenie tworzenia 
elastycznych form kształcenia, np. 
uniwersytetów otwartych, lub wspierania 
korzystania z Internetu w szkolnictwie 
wyższym, by młodzież miała możliwość 
uczestniczenia w edukacji na wysokim 
poziomie i wysokiej jakości i nie była z 
niej wykluczana z powodu odległości lub 
godzin otwarcia; ponadto w kontekście 
późnego wchodzenia młodzieży na rynek 
pracy, a także wobec problemów trwałości 
funduszy ubezpieczeniowych szczególnego 
znaczenia nabiera tworzenie 
odpowiednich warunków godzenia 
studiów i pracy;

Or. el

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

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że aktywna polityka rynku 
pracy obejmująca finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi 
oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy to warunki niezbędne do 
likwidacji bezrobocia wśród młodzieży 
oraz że należy w tym celu lepiej 
ukierunkować pomoc z istniejących 
funduszy, np. EFS;

8. podkreśla, że integracyjne środki rynku 
pracy, takie jak finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi 
oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy, uznawanie wolontariatu 
jako doświadczenia zawodowego, a także 
propagowanie przedsiębiorczości to 
elementy niezbędne do likwidacji 
bezrobocia wśród młodzieży; podkreśla, że 
młodzi ludzie mogą uzyskać fundusze UE 
z takich instrumentów, jak EFS, programy 
w zakresie mobilności (Erasmus, 
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Sokrates, Leonardo), a także program 
„Młodzież”, jednak różnorodność 
finansowania utrudnia organizacjom 
młodzieżowym dostęp do sposobów 
finansowania najbardziej dostosowanych 
do ich potrzeb; podkreśla potrzebę łatwo 
dostępnego finansowania dla ludzi 
młodych, którym mogą gospodarować w 
stosownych przypadkach ochotnicy lub 
niewielkich rozmiarów organizacje, i 
które umożliwia finansowanie działań 
przekrojowych integrujących różne 
dziedziny, takie jak zatrudnienie, 
mobilność, integracja społeczna oraz 
działania kulturowe;

Or. en

Poprawka 125
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że aktywna polityka rynku 
pracy obejmująca finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi 
oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy to warunki niezbędne do 
likwidacji bezrobocia wśród młodzieży 
oraz że należy w tym celu lepiej 
ukierunkować pomoc z istniejących 
funduszy, np. EFS;

8. podkreśla, że integracyjne środki rynku 
pracy, takie jak finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi 
oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy to elementy niezbędne do 
likwidacji bezrobocia wśród młodzieży; 
podkreśla, że młodzi ludzie mogą uzyskać 
fundusze UE z takich instrumentów, jak 
EFS, programy w zakresie mobilności 
(Erasmus, Sokrates, Leonardo), a także 
program „Młodzież”, jednak 
różnorodność finansowania utrudnia 
organizacjom młodzieżowym dostęp do 
sposobów finansowania najbardziej 
dostosowanych do ich potrzeb; wzywa 
Komisję do zapewnienia lepszego 
wykorzystania EFS w celu podwyższenia 
poziomu zatrudnienia ludzi młodych; 
podkreśla potrzebę łatwo dostępnego 
finansowania dla ludzi młodych, którym 
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mogą gospodarować w stosownych 
przypadkach ochotnicy lub niewielkich 
rozmiarów organizacje, i które umożliwia 
finansowanie działań przekrojowych 
integrujących różne dziedziny, takie jak 
zatrudnienie, mobilność, integracja 
społeczna oraz działania kulturowe;

Or. en

Poprawka 126
Vincenzo Iovine

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że aktywna polityka rynku 
pracy obejmująca finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi 
oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy to warunki niezbędne do 
likwidacji bezrobocia wśród młodzieży 
oraz że należy w tym celu lepiej 
ukierunkować pomoc z istniejących 
funduszy, np. EFS;

8. podkreśla, że realizacja celu 
zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży 
nie jest możliwa bez skoordynowanej na 
szczeblu europejskim strategii 
wspierającej wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu, obejmującej również
finansowane ze środków publicznych 
programy dla młodych ludzi oraz 
tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy;

Or. it

Poprawka 127
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że aktywna polityka rynku 
pracy obejmująca finansowane ze 
środków publicznych programy dla 
młodych ludzi oraz tworzenie nowych, 
trwałych i dobrych miejsc pracy to warunki 
niezbędne do likwidacji bezrobocia wśród 

8. podkreśla, że aktywna polityka rynku 
pracy oraz tworzenie nowych, trwałych i 
dobrych miejsc pracy to warunki niezbędne 
do likwidacji bezrobocia wśród młodzieży 
oraz że należy w tym celu lepiej 
ukierunkować pomoc z istniejących 
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młodzieży oraz że należy w tym celu lepiej 
ukierunkować pomoc z istniejących 
funduszy, np. EFS;

funduszy, np. EFS;

Or. en

Poprawka 128
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że aktywna polityka rynku 
pracy obejmująca finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi 
oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy to warunki niezbędne do 
likwidacji bezrobocia wśród młodzieży 
oraz że należy w tym celu lepiej 
ukierunkować pomoc z istniejących 
funduszy, np. EFS;

8. podkreśla, że aktywna polityka rynku 
pracy oparta na duchu przedsiębiorczości 
i przyjaznym dla niej środowisku, 
obejmująca finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi 
oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy to warunki niezbędne do 
likwidacji bezrobocia wśród młodzieży 
oraz że należy w tym celu lepiej 
ukierunkować pomoc z istniejących 
funduszy, np. EFS;

Or. en

Poprawka 129
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że aktywna polityka rynku 
pracy obejmująca finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi 
oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy to warunki niezbędne do 
likwidacji bezrobocia wśród młodzieży 
oraz że należy w tym celu lepiej 
ukierunkować pomoc z istniejących 
funduszy, np. EFS;

8. podkreśla, że aktywna polityka rynku 
pracy obejmująca finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi 
oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy to warunki niezbędne do 
likwidacji bezrobocia wśród młodzieży 
oraz że należy w tym celu lepiej 
ukierunkować, zmaksymalizować i 
efektywnie wykorzystywać pomoc z 
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istniejących funduszy, np. EFS;

Or. en

Poprawka 130
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że aktywna polityka rynku 
pracy obejmująca finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi 
oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy to warunki niezbędne do 
likwidacji bezrobocia wśród młodzieży 
oraz że należy w tym celu lepiej 
ukierunkować pomoc z istniejących 
funduszy, np. EFS;

8. podkreśla, że aktywna polityka rynku 
pracy obejmująca finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi 
oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy zapewniających godne 
wynagrodzenie, to warunki niezbędne do 
likwidacji bezrobocia wśród młodzieży 
oraz że należy w tym celu lepiej 
ukierunkować pomoc z istniejących 
funduszy, np. EFS;

Or. pt

Poprawka 131
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że aktywna polityka rynku 
pracy obejmująca finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi 
oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy to warunki niezbędne do 
likwidacji bezrobocia wśród młodzieży 
oraz że należy w tym celu lepiej 
ukierunkować pomoc z istniejących 
funduszy, np. EFS;

8. podkreśla, że aktywna polityka rynku 
pracy obejmująca finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi 
oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw, 
jednocześnie zapewniając promocję 
kultury przedsiębiorczości w szkołach, 
zachęty do uruchomienia inicjatyw, 
pomoc techniczną dla nowo powstałych 
przedsiębiorstw („start-ups”), 
uproszczenie procedur administracyjnych 
celem przyśpieszenia formalności, sieć 
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usług na poziomie lokalnym w celu 
ułatwienia zarządzania, kontakty z 
uniwersytetami i ośrodkami badawczymi 
w celu promowania innowacji produktów 
i procesów to warunki niezbędne do 
likwidacji bezrobocia wśród młodzieży 

Or. it

Poprawka 132
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że aktywna polityka rynku 
pracy obejmująca finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi 
oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy to warunki niezbędne do 
likwidacji bezrobocia wśród młodzieży 
oraz że należy w tym celu lepiej 
ukierunkować pomoc z istniejących 
funduszy, np. EFS;

8. podkreśla, że aktywna polityka rynku 
pracy obejmująca finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi 
oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy to warunki niezbędne do 
likwidacji bezrobocia wśród młodzieży 
oraz że należy w tym celu lepiej 
ukierunkować pomoc z istniejących 
funduszy, np. EFS, zwłaszcza w zakresie 
pomocy dla młodych ludzi poprzez 
tworzenie lokalnych agencji, które będą 
ich przyjmowały, udzielały im informacji, 
doradzały przy wyborze zawodu i 
proponowały specjalistyczne szkolenia 
organizowane jak najbliżej miejsca 
zamieszkania;

Or. fr

Poprawka 133
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że aktywna polityka rynku 8. podkreśla, że aktywna polityka rynku 
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pracy obejmująca finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi 
oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy to warunki niezbędne do 
likwidacji bezrobocia wśród młodzieży 
oraz że należy w tym celu lepiej 
ukierunkować pomoc z istniejących 
funduszy, np. EFS;

pracy obejmująca finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi 
oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy to warunki niezbędne do 
likwidacji bezrobocia wśród młodzieży 
oraz że należy w tym celu lepiej 
ukierunkować pomoc z istniejących 
funduszy, np. EFS; podkreśla, że 
konieczne jest opracowanie 
dostępniejszych i bardziej przejrzystych 
metod dotyczących wniosków składnych 
w związku z programami EFS;

Or. bg

Poprawka 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje większą 
rolę EBI w opracowywaniu programów 
finansowania przeznaczonych dla 
studentów oraz na wspieranie 
samozatrudnienia młodzieży; uważa, że 
rola EBI powinna jeszcze wzrosnąć, by 
inwestować w sposób selektywny w sektory 
o znacznej wartości dodanej w państwach 
członkowskich, a zwłaszcza w 
przedsiębiorstwa, które dokładają 
największych starań o zatrudnianie 
młodzieży i zapewnianie jej wysokiej 
jakości szkoleń;

Or. es

Poprawka 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

8b. zaznacza ważną rolę MŚP w 
zatrudnianiu znacznej części 
mieszkańców, a tym samym europejskiej 
młodzieży, dlatego uważa za niezbędne 
ułatwianie MŚP ustawicznego szkolenia 
pracowników, by podnosić ich 
kompetencje i konkurencyjność; zaleca 
zbadanie możliwości utworzenia 
wspólnych wewnątrzeuropejskich usług 
szkoleniowych dla pracowników MŚP;

Or. es

Poprawka 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8c. podkreśla znaczenie samozatrudnienia 
w walce z bezrobociem młodzieży i w 
tworzeniu nowych szans dla młodych 
ludzi; w związku z tym nalega, by Komisja 
opracowała ambitniejsze programy 
współpracy między rządami, wyższymi 
uczelniami i przedsiębiorstwami, by 
ukierunkowywać młodych ludzi chcących 
tworzyć nowe przedsiębiorstwa i udzielać 
im porad; apeluje o propagowanie wyższej 
kultury samozatrudnienia młodzieży w 
poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. es
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Poprawka 137
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. wskazuje na znaczenie poprawy 
publicznych usług poszukiwania pracy i 
szkoleń zawodowych, z jednej strony dla 
zwalczania bezrobocia młodzieży, a z 
drugiej strony dla tworzenia możliwości 
dostępu, w tym dla osób bezrobotnych, do 
programów nauczania zgodnych z 
potrzebami rynku pracy;

Or. el

Poprawka 138
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. zwraca uwagę, że młodzież o 
mniejszych szansach życiowych powinna 
być przygotowywana do wejścia na rynek 
pracy w oparciu o indywidualną pomoc i
że przyuczanie do zawodu finansowane ze 
środków publicznych jest skutecznym 
narzędziem integracji młodzieży w 
szczególnie trudnej sytuacji;

9. zwraca uwagę, że młodzież o 
mniejszych szansach życiowych powinna 
być przygotowywana do lepszej integracji 
na rynku pracy w oparciu o indywidualne 
wsparcie i lepszy dostęp do wysokiej 
jakości miejsc pracy; jest zdania, że 
przyuczanie do zawodu finansowane ze 
środków publicznych może być 
skutecznym narzędziem integracji 
młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji;
podkreśla jednak, że pierwsze wejście na 
rynek pracy ma podstawowe znaczenie 
oraz że wszelkie działania integracyjne 
powinny mieć na celu jak najwcześniejszy 
dostęp do regularnego rynku pracy oraz 
że powinny im towarzyszyć środki 
wspierające skupiające się na potrzebach 
poszczególnych osób; zwraca uwagę na 
szczególne trudności, jakie napotykają 
ludzie młodzi jeżeli chodzi o 
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doświadczenia zagraniczne z powodu 
ograniczeń finansowych i językowych, a w 
niektórych przypadkach z powodu 
dyskryminacji; jest przekonany, że 
wsparcie finansowe musi być kierowane 
do osób znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. zwraca uwagę, że młodzież o 
mniejszych szansach życiowych powinna 
być przygotowywana do wejścia na rynek 
pracy w oparciu o indywidualną pomoc i
że przyuczanie do zawodu finansowane ze 
środków publicznych jest skutecznym 
narzędziem integracji młodzieży w 
szczególnie trudnej sytuacji;

9. zwraca uwagę, że młodzież o 
mniejszych szansach życiowych powinna 
być przygotowywana do lepszej integracji 
na rynku pracy w oparciu o indywidualne 
wsparcie i lepszy dostęp do wysokiej 
jakości miejsc pracy; jest zdania, że 
przyuczanie do zawodu finansowane ze 
środków publicznych może być 
skutecznym narzędziem integracji 
młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji;
podkreśla jednak, że pierwsze wejście na 
rynek pracy ma podstawowe znaczenie 
oraz że wszelkie działania integracyjne 
powinny mieć na celu jak najwcześniejszy 
dostęp do regularnego rynku pracy oraz 
że powinny im towarzyszyć środki 
wspierające skupiające się na potrzebach 
poszczególnych osób; zwraca uwagę na 
szczególne trudności, jakie napotykają 
ludzie młodzi jeżeli chodzi o 
doświadczenia zagraniczne z powodu 
ograniczeń finansowych i językowych, a w 
niektórych przypadkach z powodu 
dyskryminacji; jest przekonany, że 
wsparcie finansowe musi być kierowane 
do osób znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji;
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Or. en

Poprawka 140
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. zwraca uwagę, że młodzież o 
mniejszych szansach życiowych powinna 
być przygotowywana do wejścia na rynek 
pracy w oparciu o indywidualną pomoc i 
że przyuczanie do zawodu finansowane ze 
środków publicznych jest skutecznym 
narzędziem integracji młodzieży w 
szczególnie trudnej sytuacji;

9. zwraca uwagę, że młodzież o 
mniejszych szansach życiowych, z 
położeniem szczególnego nacisku na 
osoby nieobjęte edukacją i niepracujące,
powinna otrzymywać pomoc w zakresie 
ukończenia studiów, być przygotowywana
do wejścia na rynek pracy w oparciu o 
indywidualną pomoc, powinno się jej 
również ułatwić powrót z rynku pracy do 
szkoły i że przyuczanie do zawodu 
finansowane ze środków publicznych jest 
skutecznym narzędziem integracji 
młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 141
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. zwraca uwagę, że młodzież o mniejszych 
szansach życiowych powinna być 
przygotowywana do wejścia na rynek 
pracy w oparciu o indywidualną pomoc 
i że przyuczanie do zawodu finansowane 
ze środków publicznych jest skutecznym 
narzędziem integracji młodzieży 
w szczególnie trudnej sytuacji;

9. zwraca uwagę, że należy wspierać
kształcenie zawodowe wszystkich młodych 
ludzi w oparciu o indywidualną pomoc i że 
przyuczanie do zawodu finansowane ze 
środków publicznych i bezpłatny dostęp do 
niego jest skutecznym narzędziem 
integracji młodzieży w szczególnie trudnej 
sytuacji;

Or. pt
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Poprawka 142
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. zwraca uwagę, że młodzież 
o mniejszych szansach życiowych powinna 
być przygotowywana do wejścia na rynek 
pracy w oparciu o indywidualną pomoc 
i że przyuczanie do zawodu finansowane 
ze środków publicznych jest skutecznym 
narzędziem integracji młodzieży 
w szczególnie trudnej sytuacji;

9. zwraca uwagę, że młodzież 
o mniejszych szansach życiowych powinna 
być przygotowywana do wejścia na rynek 
pracy w oparciu o indywidualną pomoc 
i że przyuczanie do zawodu finansowane 
ze środków publicznych jest skutecznym 
narzędziem integracji młodzieży 
w szczególnie trudnej sytuacji; podkreśla, 
że ukierunkowane wspieranie dzieci 
i młodzieży już na etapie szkolnym jest 
warunkiem pomyślnego wejścia na rynek 
pracy;

Or. de

Poprawka 143
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. zwraca uwagę, że młodzież o 
mniejszych szansach życiowych powinna 
być przygotowywana do wejścia na rynek 
pracy w oparciu o indywidualną pomoc i 
że przyuczanie do zawodu finansowane ze 
środków publicznych jest skutecznym 
narzędziem integracji młodzieży w 
szczególnie trudnej sytuacji;

9. zwraca uwagę, że młodzież o 
mniejszych szansach życiowych powinna 
być przygotowywana do wejścia na rynek 
pracy w oparciu o indywidualną pomoc i 
że przyuczanie do zawodu finansowane ze 
środków publicznych jest skutecznym 
narzędziem integracji młodzieży w 
szczególnie trudnej sytuacji; ponadto 
rozróżnienia pomiędzy „ubogimi” i 
„niecierpiącymi ubóstwa” obywatelami 
Europy nie należy dokonywać w oparciu o 
kryteria ustalone przez instytucje 
europejskie, ale raczej w oparciu normy 
obowiązujące już w państwach 
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członkowskich;

Or. en

Poprawka 144
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. zwraca uwagę, że młodzież o 
mniejszych szansach życiowych powinna 
być przygotowywana do wejścia na rynek 
pracy w oparciu o indywidualną pomoc i 
że przyuczanie do zawodu finansowane ze 
środków publicznych jest skutecznym 
narzędziem integracji młodzieży w 
szczególnie trudnej sytuacji;

9. zwraca uwagę, że młodzież o 
mniejszych szansach życiowych powinna 
być przygotowywana do wejścia na rynek 
pracy w oparciu o indywidualną pomoc i 
że przyuczanie do zawodu finansowane ze 
środków publicznych jest skutecznym 
narzędziem integracji młodzieży w 
szczególnie trudnej sytuacji, a zwłaszcza 
młodzieży niepełnosprawnej w celu 
obniżenia ryzyka braku aktywności i 
marginalizacji społecznej w przyszłości;

Or. en

Poprawka 145
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. zwraca uwagę, że młodzież 
o mniejszych szansach życiowych powinna 
być przygotowywana do wejścia na rynek 
pracy w oparciu o indywidualną pomoc 
i że przyuczanie do zawodu finansowane 
ze środków publicznych jest skutecznym 
narzędziem integracji młodzieży 
w szczególnie trudnej sytuacji;

9. zwraca uwagę, że młodzież 
o mniejszych szansach życiowych powinna 
być przygotowywana do wejścia na rynek 
pracy w oparciu o indywidualną pomoc 
i że przyuczanie do zawodu finansowane 
ze środków publicznych jest skutecznym 
narzędziem integracji młodzieży 
w szczególnie trudnej sytuacji; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
wspierania działań w zakresie 
informowania społeczeństwa na temat 
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możliwości kształcenia i dokształcania dla 
młodzieży niepełnosprawnej, np. 
o projektach w ramach Europejskiego 
Forum Osób Niepełnosprawnych 
i programu wymiany studentów Erasmus 
– Erasmus dla studentów 
niepełnosprawnych;

Or. bg

Poprawka 146
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. zwraca uwagę, że młodzież 
o mniejszych szansach życiowych powinna 
być przygotowywana do wejścia na rynek 
pracy w oparciu o indywidualną pomoc 
i że przyuczanie do zawodu finansowane 
ze środków publicznych jest skutecznym 
narzędziem integracji młodzieży 
w szczególnie trudnej sytuacji;

9. zwraca uwagę, że młodzież 
o mniejszych szansach życiowych powinna 
być przygotowywana do wejścia na rynek 
pracy w oparciu o indywidualną pomoc 
i że przyuczanie do zawodu finansowane 
ze środków publicznych oraz 
znormalizowany system pomocy 
edukacyjnej są skutecznymi narzędziami
integracji młodzieży w szczególnie trudnej 
sytuacji;

Or. de

Poprawka 147
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. zwraca uwagę, że młodzież o 
mniejszych szansach życiowych powinna 
być przygotowywana do wejścia na rynek 
pracy w oparciu o indywidualną pomoc i 
że przyuczanie do zawodu finansowane ze 
środków publicznych jest skutecznym 

9. zwraca uwagę, że młodzież o 
mniejszych szansach życiowych powinna 
być przygotowywana do wejścia na rynek 
pracy w oparciu o indywidualną pomoc, 
czy nawet mentoring, i że przyuczanie do 
zawodu finansowane ze środków 
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narzędziem integracji młodzieży w 
szczególnie trudnej sytuacji;

publicznych jest skutecznym narzędziem 
integracji młodzieży w szczególnie trudnej 
sytuacji;

Or. fr

Poprawka 148
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9a. stwierdza, że długotrwałym 
bezrobociem zagrożona jest szczególnie 
grupa NEET, tj. młodzież niepracująca 
i nieucząca się; uważa, że należy wspierać 
kampanie informacyjne na poziomie 
lokalnym i regionalnym w celu 
informowania szczególnie zagrożonych 
młodych ludzi o dostępnych środkach 
w zakresie edukacji szkolnej i zawodowej 
oraz nawiązania bezpośredniego kontaktu 
z właściwym urzędem pracy;

Or. de

Poprawka 149
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla znaczenie tworzenia szans 
zatrudnienia dla młodych 
niepełnosprawnych przez tworzenie 
odpowiednich programów szkolenia i 
znaczniejsze wspieranie rekrutacji tej 
ważnej grupy młodzieży z myślą o jej 
znaczniejszej integracji i spełnianiu się w 
społeczeństwie;
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Or. es

Poprawka 150
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9 a. podkreśla ważną rolę mobilności, 
zarówno w wymiarze edukacyjnym, jak i 
zawodowym, która jest nie tylko 
podstawowym elementem realizacji 
zawodowej i osobistej, lecz również służy 
wzmocnieniu tożsamości europejskiej i 
przyczynia się do spójności gospodarczej i 
społecznej Unii Europejskiej;

Or. it

Poprawka 151
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że należy opracowywać 
nowe formy szkolenia, w szczególności te 
opierające się na współpracy pomiędzy 
uniwersytetami a światem 
przedsiębiorczości, które odpowiadają 
zasadzie rozwijania umiejętności 
odpowiednio do zapotrzebowania na 
rynku pracy;

Or. en
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Poprawka 152
Bastiaan Belder

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że program prac 
Eurofound na lata 2009-2012 obejmuje 
realizację specjalnego projektu „Aktywna 
integracja młodzieży niepełnosprawnej i z 
problemami zdrowotnymi” oraz zwraca 
uwagę na zasadniczą rolę centrów 
szkoleniowych oferujących szkolenie w 
zakresie umiejętności socjalnych i 
zawodowych dla niepełnosprawnych ludzi 
młodych oraz młodzieży pochodzącej z 
placówek opiekuńczych; domaga się, by w 
razie potrzeby wspierano rozwój i 
wykorzystywanie tych centrów 
szkoleniowych;

Or. en

Poprawka 153
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla potrzebę podejmowania na 
szczeblu krajowym i europejskim 
inicjatyw na rzecz pełnego wyjaśnienia 
zjawiska młodzieży bez pracy, 
nieuczestniczącej w kształceniu ani w 
szkoleniach; wzywa Komisję do 
współpracy z państwami członkowskimi w 
celu wskazania przyczyn marginalizacji 
tych młodych ludzi oraz do podjęcia 
działań na rzecz ich integracji, a także na 
rzecz zwalczania ww. zjawiska w ramach 
realizacji celów na nadchodzące 
dziesięciolecie, dotyczących możliwości 
zatrudnienia i konkurencyjności 
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pracowników europejskich oraz walki z 
porzucaniem nauki szkolnej;

Or. el

Poprawka 154
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że odbywanie praktyk we 
wszystkich fazach kształcenia
zawodowego jest odpowiednim środkiem 
w celu wyboru zawodu, praktyki nie mogą 
jednak zastępować stałych miejsc pracy 
i muszą zapewnić odbywającym praktyki 
odpowiednie wynagrodzenie i ochronę 
socjalną, podkreśla również, że należy 
wprowadzić europejskie ramy jakości dla 
praktyk;

10. podkreśla, że odbywanie praktyk we 
wszystkich fazach doradztwa zawodowego
i w momencie rozpoczynania działalności 
zawodowej jest odpowiednim środkiem 
w celu wyboru zawodu i że w świetle 
obecnej sytuacji należy stworzyć młodzieży 
możliwość wejścia na rynek pracy również 
poprzez odbywanie tymczasowych, 
płatnych lub bezpłatnych praktyk lub 
umowy o pracę zawierane na czas 
określony, praktyki nie mogą jednak 
zastępować stałych miejsc pracy; należy co 
do zasady przewidzieć prawa socjalne oraz
wprowadzić europejskie ramy jakości dla 
praktyk;

Or. de

Poprawka 155
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że odbywanie praktyk we 
wszystkich fazach kształcenia 
zawodowego jest odpowiednim środkiem 
w celu wyboru zawodu, praktyki nie mogą 
jednak zastępować stałych miejsc pracy i 
muszą zapewnić odbywającym praktyki

10. podkreśla, że odbywanie stażu we 
wszystkich fazach kształcenia 
zawodowego jest odpowiednim środkiem 
w celu wyboru zawodu, przypomina o 
konieczności wprowadzenia minimalnych 
norm dla odbywania stażów, takich jak
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odpowiednie wynagrodzenie i ochronę 
socjalną, podkreśla również, że należy 
wprowadzić europejskie ramy jakości dla 
praktyk;

odpowiednie wynagrodzenie i ochrona 
socjalna, a także o zapewnieniu ich 
wartości edukacyjnej, przypomina, że 
staże nie mogą zastępować rzeczywistej 
pracy, podkreśla również, że pilnie 
potrzebne są wiążące prawnie europejskie 
ramy jakości dla praktyk oraz że Komisja 
powinna przestawić plan działania wraz z 
harmonogramem obejmującym zarys 
wdrażania tych ram jakości;

Or. en

Poprawka 156
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że odbywanie praktyk we 
wszystkich fazach kształcenia 
zawodowego jest odpowiednim środkiem 
w celu wyboru zawodu, praktyki nie mogą 
jednak zastępować stałych miejsc pracy i 
muszą zapewnić odbywającym praktyki 
odpowiednie wynagrodzenie i ochronę 
socjalną, podkreśla również, że należy 
wprowadzić europejskie ramy jakości dla 
praktyk;

10. podkreśla, że odbywanie praktyk we 
wszystkich fazach kształcenia 
zawodowego jest odpowiednim środkiem 
w celu wyboru zawodu, praktyki nie mogą 
jednak zastępować stałych miejsc pracy i 
muszą zapewnić odbywającym praktyki 
odpowiednie wynagrodzenie i ochronę 
socjalną, co aktualnie gwarantują normy 
pracy państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 157
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że odbywanie praktyk we 
wszystkich fazach kształcenia 
zawodowego jest odpowiednim środkiem 

10. podkreśla, że odbywanie praktyk we 
wszystkich fazach kształcenia 
zawodowego jest odpowiednim środkiem 
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w celu wyboru zawodu, praktyki nie mogą 
jednak zastępować stałych miejsc pracy 
i muszą zapewnić odbywającym praktyki 
odpowiednie wynagrodzenie i ochronę 
socjalną, podkreśla również, że należy 
wprowadzić europejskie ramy jakości dla 
praktyk;

w celu wyboru zawodu, praktyki nie mogą 
jednak zastępować stałych miejsc pracy 
i muszą być ograniczone w czasie,
zapewnić odbywającym praktyki 
odpowiednie wynagrodzenie i ochronę 
socjalną, podkreśla również, że we 
wszystkich jednostkach oświatowych 
i miejscach praktycznej nauki zawodu
należy pilnie wprowadzić europejskie 
ramy jakości dla praktyk;

Or. de

Poprawka 158
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że odbywanie praktyk we 
wszystkich fazach kształcenia 
zawodowego jest odpowiednim środkiem 
w celu wyboru zawodu, praktyki nie mogą 
jednak zastępować stałych miejsc pracy 
i muszą zapewnić odbywającym praktyki 
odpowiednie wynagrodzenie i ochronę 
socjalną, podkreśla również, że należy 
wprowadzić europejskie ramy jakości dla 
praktyk;

10. podkreśla, że dopóki praktyki są 
wyraźnie związane z kształceniem 
kompetencji praktycznych praktykanta, 
odbywanie ich we wszystkich fazach 
kształcenia zawodowego jest odpowiednim 
środkiem w celu wyboru zawodu, praktyki 
nie mogą jednak zastępować stałych miejsc 
pracy i muszą zapewnić odbywającym 
praktyki odpowiednie wynagrodzenie 
i ochronę socjalną, podkreśla również, że 
należy wprowadzić europejskie ramy 
jakości dla praktyk, aby zapobiec 
wykorzystywaniu praktykantów;

Or. de

Poprawka 159
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 10 
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Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że odbywanie praktyk we 
wszystkich fazach kształcenia 
zawodowego jest odpowiednim środkiem 
w celu wyboru zawodu, praktyki nie mogą 
jednak zastępować stałych miejsc pracy 
i muszą zapewnić odbywającym praktyki 
odpowiednie wynagrodzenie i ochronę 
socjalną, podkreśla również, że należy 
wprowadzić europejskie ramy jakości dla 
praktyk;

10. podkreśla, że odbywanie wysokiej 
jakości praktyk we wszystkich fazach 
kształcenia zawodowego jest odpowiednim 
środkiem w celu wyboru zawodu, praktyki 
nie mogą jednak zastępować stałych miejsc 
pracy i muszą zapewnić odbywającym 
praktyki odpowiednie wynagrodzenie 
i ochronę socjalną, podkreśla również, że 
należy wprowadzić europejskie ramy 
jakości dla praktyk; domaga się, aby 
praktyki i wolontariat były zaliczane do 
stażu pracy i uwzględniane 
w ubezpieczeniu emerytalnym; 

Or. bg

Poprawka 160
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że odbywanie praktyk we 
wszystkich fazach kształcenia 
zawodowego jest odpowiednim środkiem 
w celu wyboru zawodu, praktyki nie mogą 
jednak zastępować stałych miejsc pracy i 
muszą zapewnić odbywającym praktyki 
odpowiednie wynagrodzenie i ochronę 
socjalną, podkreśla również, że należy 
wprowadzić europejskie ramy jakości dla 
praktyk;

10. podkreśla, że odbywanie praktyk we 
wszystkich fazach kształcenia 
zawodowego jest odpowiednim środkiem 
w celu wyboru zawodu, praktyki nie mogą 
jednak zastępować stałych miejsc pracy i 
muszą zapewnić odbywającym praktyki 
odpowiednie wynagrodzenie i ochronę 
socjalną, zwraca uwagę na znaczenie 
poprawy jakości stażów oraz praktyk 
zawodowych; podkreśla również, że należy 
wprowadzić europejskie ramy jakości dla 
praktyk;

Or. en
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Poprawka 161
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że odbywanie praktyk we 
wszystkich fazach kształcenia 
zawodowego jest odpowiednim środkiem 
w celu wyboru zawodu, praktyki nie mogą 
jednak zastępować stałych miejsc pracy i 
muszą zapewnić odbywającym praktyki 
odpowiednie wynagrodzenie i ochronę 
socjalną, podkreśla również, że należy 
wprowadzić europejskie ramy jakości dla 
praktyk;

10. podkreśla, że odbywanie praktyk we 
wszystkich fazach kształcenia 
zawodowego jest odpowiednim środkiem 
w celu wyboru zawodu, praktyki nie mogą 
jednak zastępować stałych miejsc pracy i 
muszą zapewnić odbywającym praktyki 
odpowiednie wynagrodzenie i ochronę 
socjalną oraz ubezpieczenia społeczne, 
podkreśla również, że należy wprowadzić 
europejskie ramy jakości dla praktyk;

Or. el

Poprawka 162
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że odbywanie praktyk we 
wszystkich fazach kształcenia 
zawodowego jest odpowiednim środkiem 
w celu wyboru zawodu, praktyki nie mogą 
jednak zastępować stałych miejsc pracy 
i muszą zapewnić odbywającym praktyki 
odpowiednie wynagrodzenie i ochronę 
socjalną, podkreśla również, że należy 
wprowadzić europejskie ramy jakości dla 
praktyk;

10. podkreśla, że odbywanie praktyk we 
wszystkich fazach kształcenia 
zawodowego jest odpowiednim środkiem 
w celu wyboru zawodu, praktyki nie mogą 
jednak zastępować stałych miejsc pracy 
i muszą zapewnić odbywającym praktyki 
wynagrodzenie i ochronę socjalną, 
podkreśla również, że należy wprowadzić 
europejskie ramy jakości dla praktyk;

Or. de
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Poprawka 163
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10 a. wzywa do przedłużenia programów 
edukacyjnych mających na celu 
promowanie mobilności po 2013 r. oraz 
zwraca się do Komisji o wzmocnienie 
zasobów finansowych na nie 
przeznaczonych w kontekście 
przygotowywania przyszłych programów 
ramowych;

Or. it

Poprawka 164
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 11 

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że młodzi ludzie 
powinni zachować dostęp do ustawicznego 
szkolenia zawodowego w ramach pracy 
zawodowej i że należy wspierać proces 
uczenia się przez całe życie od momentu 
rozpoczęcia pracy zawodowej.

11. zwraca uwagę, że najlepiej byłoby, 
gdyby młodzi ludzie mieli dostęp do 
ustawicznego szkolenia zawodowego w 
ramach pracy zawodowej i że należy 
wspierać proces uczenia się przez całe 
życie od momentu rozpoczęcia pracy 
zawodowej;

Or. en

Poprawka 165
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Projekt opinii
Ustęp 11 
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Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że młodzi ludzie 
powinni zachować dostęp do ustawicznego
szkolenia zawodowego w ramach pracy 
zawodowej i że należy wspierać proces 
uczenia się przez całe życie od momentu 
rozpoczęcia pracy zawodowej.

11. zwraca uwagę, że młodzi ludzie 
powinni mieć dostęp do dalszego szkolenia  
wraz z podjęciem pracy zawodowej i że 
należy wspierać proces uczenia się przez 
całe życie od momentu rozpoczęcia pracy 
zawodowej.

Or. en

Poprawka 166
Milan Zver

Projekt opinii
Ustęp 11 

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że młodzi ludzie 
powinni zachować dostęp do ustawicznego
szkolenia zawodowego w ramach pracy 
zawodowej i że należy wspierać proces 
uczenia się przez całe życie od momentu 
rozpoczęcia pracy zawodowej.

11. zwraca uwagę, że młodzi ludzie 
powinni mieć dostęp do dalszego 
kształcenia się i szkolenia w ramach pracy 
zawodowej i że należy wspierać podejście 
polegające na uczeniu się przez całe życie 
od momentu rozpoczęcia pracy 
zawodowej;

Or. en

Poprawka 167
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 11 

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że młodzi ludzie 
powinni zachować dostęp do ustawicznego 
szkolenia zawodowego w ramach pracy 
zawodowej i że należy wspierać proces 
uczenia się przez całe życie od momentu 
rozpoczęcia pracy zawodowej.

11. zwraca uwagę, że młodzi ludzie 
powinni mieć dostęp do ustawicznego 
kształcenia się i szkolenia zawodowego w 
ramach pracy zawodowej i że należy 
wspierać proces uczenia się przez całe 
życie od momentu rozpoczęcia pracy 
zawodowej;
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Or. en

Poprawka 168
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 11 

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że młodzi ludzie 
powinni zachować dostęp do ustawicznego 
szkolenia zawodowego w ramach pracy 
zawodowej i że należy wspierać proces 
uczenia się przez całe życie od momentu 
rozpoczęcia pracy zawodowej.

11. zwraca uwagę, że młodzi ludzie 
powinni zachować dostęp do ustawicznego 
szkolenia zawodowego w ramach pracy 
zawodowej w ramach przydziału godzin 
na szkolenia, w tym w godzinach pracy,
i że należy wspierać proces uczenia się 
przez całe życie od momentu rozpoczęcia 
pracy zawodowej.

Or. pt

Poprawka 169
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 11 

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że młodzi ludzie 
powinni zachować dostęp do ustawicznego 
szkolenia zawodowego w ramach pracy 
zawodowej i że należy wspierać proces 
uczenia się przez całe życie od momentu 
rozpoczęcia pracy zawodowej.

11. zwraca uwagę, że młodzi ludzie 
powinni zachować dostęp do ustawicznego 
szkolenia zawodowego w ramach pracy 
zawodowej i że proces uczenia się przez 
całe życie powinien być wspierany od 
momentu rozpoczęcia pracy zawodowej, 
podobnie jak dokształcanie zawodowe;

Or. de

Poprawka 170
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 11 
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Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że młodzi ludzie 
powinni zachować dostęp do ustawicznego 
szkolenia zawodowego w ramach pracy 
zawodowej i że należy wspierać proces 
uczenia się przez całe życie od momentu 
rozpoczęcia pracy zawodowej.

11. zwraca uwagę, że młodzi ludzie 
powinni zachować dostęp do ustawicznego 
szkolenia zawodowego w ramach pracy 
zawodowej i że należy wspierać proces 
uczenia się przez całe życie od momentu 
rozpoczęcia pracy zawodowej, a także że 
państwa członkowskie zostały wezwane do 
stworzenia infrastruktury zapewniającej 
niezależne doradztwo w zakresie 
dokształcania w celu zagwarantowania 
możliwości ustawicznego szkolenia 
zawodowego;

Or. de

Poprawka 171
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 11 

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca uwagę, że młodzi ludzie 
powinni zachować dostęp do ustawicznego 
szkolenia zawodowego w ramach pracy 
zawodowej i że należy wspierać proces 
uczenia się przez całe życie od momentu 
rozpoczęcia pracy zawodowej.

11. zwraca uwagę, że młodzi ludzie 
powinni zachować dostęp do dokształcania 
zawodowego w ramach pracy zawodowej i 
że należy wspierać proces ustawicznego
uczenia się przez całe życie od momentu 
rozpoczęcia pracy zawodowej.

Or. it

Poprawka 172
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11a. wskazuje na bieżące problemy 
związane z nieuznawaniem dyplomów, na 
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które napotykają młodzi ludzie 
z określonych państw członkowskich; 
domaga jak najdalej idącego uproszczenia 
procedur uznawania dyplomów; dla 
osiągnięcia tego celu domaga jednolitego 
wykazu szkół wyższych i wydziałów 
gwarantujących uznanie dyplomów 
w całej UE, by uprościć procedury 
składania podań o pracę lub podjęcie 
studiów w innej szkole wyższej w UE;

Or. bg

Poprawka 173
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11a. zwraca uwagę, że wysoka jakość 
pierwotnego kształcenia szkolnego 
i zawodowego we wszystkich branżach 
zwiększa udział młodych ludzi w rynku 
pracy i zapewnia przedsiębiorstwom 
pozyskanie wykwalifikowanych 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do utworzenia odpowiednich 
organów kontrolnych w celu zapewnienia 
takiego kształcenia;

Or. de

Poprawka 174
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11b. uważa, że projekt „Twoja pierwsza 
praca z EURES-em” nie może zostać 
oddzielony od „Europejskiego systemu 
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monitorowania wolnych miejsc pracy”, że 
musi być niskoprogowy i umożliwiać nie 
tylko pracodawcom, lecz także 
poszukującym pracy stworzenie profilu ze 
stosownymi danymi;

Or. de

Poprawka 175
Georges Bach

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11a. pochwala inicjatywę „Twoja pierwsza 
praca z EURES-em” na rzecz wspierania 
mobilności pracowników, która ma zostać 
powiązana z „Europejskim systemem 
monitorowania wolnych miejsc pracy”, 
dzięki której pracownicy i pracodawcy 
zyskają przejrzysty obraz sytuacji na 
rynku pracy w UE z myślą o jak 
najszybszym obsadzeniu wolnych 
stanowisk kompetentnymi osobami;

Or. de

Poprawka 176
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11 a. podkreśla, że należy za pomocą 
skutecznych działań zwalczać 
dyskryminację w dostępie do pracy i 
w wynagrodzeniu, której ofiarą padają 
młode kobiety, nawet gdy ich kwalifikacje 
akademickie przewyższają kwalifikacje 
młodych mężczyzn;
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Or. pt

Poprawka 177
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11 b. podkreśla, jak ważne jest wspieranie 
macierzyństwa i ojcostwa, zarówno przez 
zwalczanie wszelkiego rodzaju 
dyskryminacji, jak i przez 
zagwarantowanie skutecznego korzystania 
z wszystkich praw przyznanych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

Or. pt

Poprawka 178
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 11 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11 c. zwraca uwagę, że istotne jest, aby 
państwa członkowskie wspierały 
i realizowały politykę młodzieżową, która 
doprowadzi do likwidacji wykluczenia 
społecznego młodych ludzi, 
w szczególności tych pochodzących 
z rodzin znajdujących się w najtrudnejszej 
sytuacji; uważa, że państwa członkowskie 
powinny zapewnić bezpłatny dostęp do 
wyposażenia, programów i działań 
w dziedzinie kultury i sportu;

Or. pt
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Poprawka 179
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11a. podkreśla znaczenie wspierania 
młodzieży w podejmowaniu własnej 
działalności gospodarczej, promowania i 
rozszerzania zasięgu programu Erasmus 
dla młodych przedsiębiorców; w związku z 
powyższym zaleca przeprowadzenie w 
placówkach oświatowych kampanii 
informacyjnej UE na temat 
przedsiębiorczości, kapitału 
początkowego, opodatkowania nowych 
przedsiębiorstw i stałego wsparcia 
szkoleniowego;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11a. podkreśla znaczenie nieoficjalnego i 
nieformalnego kształcenia dla rozwoju 
młodzieży, a także dla wolontariatu; 
podkreśla, że uzyskane kompetencje nie 
tylko oferują możliwości wejścia na rynek 
pracy, ale także umożliwiają młodzieży 
aktywne zaangażowanie w społeczeństwo 
oraz podjęcie odpowiedzialności za własne 
życie, przy jednoczesnej stymulacji 
umiejętności przedsiębiorczych;

Or. en



AM\856627PL.doc 97/99 PE458.607v01-00

PL

Poprawka 181
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11b. podkreśla znaczenie nieoficjalnego i 
nieformalnego kształcenia dla rozwoju 
młodzieży; uzyskane kompetencje nie 
tylko oferują możliwości wejścia na rynek 
pracy, ale także umożliwiają aktywne 
zaangażowanie w społeczeństwo oraz 
podjęcie odpowiedzialności za własne 
życie;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11b. podkreśla znaczenie angażowania 
młodzieży nie tylko w rynek pracy i 
gospodarkę, ale także w kształtowanie 
przyszłości Europy i kierowanie nią; 
zwraca się do Komisji, by sporządziła 
zieloną księgę na temat zaangażowania 
młodzieży;

Or. en

Poprawka 183
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 11 c (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

11c. podkreśla znaczenie angażowania 
młodzieży nie tylko w rynek pracy i 
gospodarkę, ale także w kształtowanie 
przyszłości Europy i kierowanie nią; 
zwraca się do Komisji, by sporządziła 
zieloną księgę na temat zaangażowania 
młodzieży;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 11 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11c. wzywa Komisję do utrzymania 
osobnego programu „Młodzież w 
działaniu” w przyszłym wieloletnich 
ramach finansowych;

Or. en

Poprawka 185
Emilie Turunen, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 11 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11d. wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia krajowych grup zadaniowych 
ds. młodzieży, aby zapewnić większą 
spójność pomiędzy systemem edukacji a 
rynkiem pracy, a także wspierać większą, 
wspólną odpowiedzialność rządu, 
pracodawców i obywateli za inwestowanie 
w umiejętności; wzywa państwa 
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członkowskie do stworzenia organów 
doradczych we wszystkich szkołach, aby 
pomóc w ułatwianiu przechodzenia od 
edukacji do rynku pracy oraz wspierać 
współpracę pomiędzy podmiotami 
publicznymi a prywatnymi;

Or. en


