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Pozměňovací návrh 1
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. vzhledem k tomu, že krize způsobila 
nárůst výskytu nejistých forem 
zaměstnání mladých lidí s krátkodobými 
pracovními smlouvami a smlouvami na 
částečný úvazek i rozšíření systémů 
neplaceného pracovního umístění, jež 
příliš často nahrazují stávající pracovní 
místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. vzhledem k tomu, že hospodářská 
ztráta způsobená nezapojením mladých 
lidí na trhu práce se odhaduje na 
153 miliard EUR, což odpovídá 
1,2 % HDP EU3;
__________________
3 Eurofound (2012), NEETs: young 
people not in employment, education or 
training: characteristics, costs and policy 
responses in Europe (NEET – mladí lidé, 
kteří nemají zaměstnání, ani se neúčastní 
vzdělávání či odborné přípravy: 
charakteristika, náklady a politická řešení 
v Evropě), Úřad pro publikace Evropské 
unie, Lucemburk.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod -1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1b. vzhledem k tomu, že roku 2011 se 
neúčastnilo vzdělávání či odborné 
přípravy ani nemělo zaměstnání (NEET) 
7,5 milionu mladých lidí ve věku 15 až 24 
let a 6,5 milionu osob ve věku 25 až 29 let;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je si vědom dopadu strategie EU pro 
mládež v průběhu jejího prvního cyklu (v 
letech 2010–2012), kdy tato strategie 
zajistila pružný rámec pro meziodvětvové 
zapojení Komise, členských států a 
příslušných zúčastněných stran;

1. vyjadřuje politování nad tím, že 
strategie EU pro mládež měla v průběhu 
jejího prvního cyklu (v letech 2010–2012) 
slabý dopad; zdůrazňuje, že rámec pro 
meziodvětvové zapojení Komise, 
členských států a příslušných zúčastněných 
stran byl dobrým začátkem, ale nebylo 
vynaloženo dostatečně důrazné úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je si vědom dopadu strategie EU pro 
mládež v průběhu jejího prvního cyklu (v 
letech 2010–2012), kdy tato strategie 
zajistila pružný rámec pro meziodvětvové 
zapojení Komise, členských států a 
příslušných zúčastněných stran;

1. je si vědom toho, že i přes příznivý 
dopad strategie EU pro mládež v průběhu 
jejího prvního cyklu (v letech 2010–2012), 
kdy tato strategie zajistila pružný rámec 
pro meziodvětvové zapojení Komise, 
členských států a příslušných zúčastněných 
stran, jsou nicméně stále oběťmi nynější 
krize zejména mladí lidé, a to ve stále 
znepokojivějším rozsahu; zdůrazňuje 
proto, že je naléhavě zapotřebí zvýšit úsilí 
a zajistit důstojnou budoucnost pro celou 
generaci zlepšením přístupu nejen k 
zaměstnání, vzdělávání a odborné 
přípravě, ale také ke kvalitnímu 
zdravotnictví a bydlení, ke kultuře a 
občanství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že Komise a členské státy 
by se měly více zaměřit na rozvíjení 
meziodvětvové spolupráce, zejména s 
cílem prověřit, jak lze využít přístupy a 
metody politiky v oblasti mládeže a práce s 
mládeží v jiných souvisejících odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Minodora Cliveti

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

1b. zdůrazňuje, že členské státy by mohly 
být povzbuzovány k přijímání opatření na 
boj s mezigenerační chudobou a 
vyloučením prostřednictvím využívání 
meziodvětvové spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že hledisko zaměstnanosti 
v rámci strategie pro mládež se vzhledem 
k probíhající krizi a znepokojivě vysoké 
míře nezaměstnanosti mladých lidí stalo 
ještě naléhavějším; zdůrazňuje, že strategie 
by v příštím cyklu (2013–2015) měla tím, 
že se zaměří na nezaměstnanost mladých, 
vzdělávání a profesní přípravu, přispět ke 
splnění svých dvou všeobecných cílů, a 
sice k vytvoření rovných příležitostí pro 
mladé lidi na trhu práce a k podpoře 
sociálního začleňování;

2. konstatuje, že hledisko zaměstnanosti 
v rámci strategie pro mládež se vzhledem 
k probíhající krizi stalo ještě naléhavějším; 
znepokojivě vysoká míra nezaměstnanosti 
mladých lidí zvyšuje potřebu začlenit 
zájmy mladé generace, která se nachází v 
centru krize, do účinných politik;
zdůrazňuje, že strategie by v příštím cyklu 
(2013–2015) měla tím, že se zaměří na 
nezaměstnanost mladých, vzdělávání a 
profesní přípravu, přispět ke splnění svých 
dvou všeobecných cílů, a sice k vytvoření 
rovných příležitostí pro mladé lidi na trhu 
práce a k podpoře sociálního začleňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že hledisko zaměstnanosti 
v rámci strategie pro mládež se vzhledem 
k probíhající krizi a znepokojivě vysoké 
míře nezaměstnanosti mladých lidí stalo 
ještě naléhavějším; zdůrazňuje, že strategie 
by v příštím cyklu (2013–2015) měla tím, 
že se zaměří na nezaměstnanost mladých, 
vzdělávání a profesní přípravu, přispět ke 
splnění svých dvou všeobecných cílů, a 
sice k vytvoření rovných příležitostí pro 
mladé lidi na trhu práce a k podpoře 
sociálního začleňování;

2. zdůrazňuje, že hledisko zaměstnanosti 
v rámci strategie pro mládež se vzhledem 
k probíhající krizi a znepokojivě vysoké 
míře nezaměstnanosti mladých lidí i 
odhadovaným nákladům na nečinnost 
v EU stalo ještě naléhavějším; zdůrazňuje, 
že strategie by v příštím cyklu (2013–
2015) měla tím, že se zaměří na 
nezaměstnanost mladých, formální, 
informální a neformální vzdělávání a 
profesní přípravu, přispět ke splnění svých 
dvou všeobecných cílů, a sice k vytvoření
rovných příležitostí pro mladé lidi na trhu 
práce a k podpoře sociálního začleňování;
zdůrazňuje však, že rovné příležitosti 
jakožto cíl nezohledňují vážný negativní 
dopad jak krize, tak i protikrizových 
opatření na mladé lidi a jejich zapojení do 
společnosti; bere na vědomí záměr všemi 
možnými prostředky přivést mladé lidi do 
zaměstnání a upozorňuje na to, že to je 
spojeno s rizikem, že bude přehlížena 
kvalita práce pro mladé lidi a jejich práva 
při práci, zejména právo na důstojný 
příjem; vyjadřuje politování nad tím, že je 
přijímána řada opatření, jejich účelem je 
zaměstnat mladé lidi na pracovních 
místech, kde mají méně práv nebo nižší 
příjem, a zdůrazňuje, že to hraničí s 
diskriminací na základě věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že hledisko zaměstnanosti 
v rámci strategie pro mládež se vzhledem 

2. konstatuje, že hledisko zaměstnanosti 
v rámci strategie pro mládež se vzhledem 
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k probíhající krizi a znepokojivě vysoké 
míře nezaměstnanosti mladých lidí stalo 
ještě naléhavějším; zdůrazňuje, že strategie 
by v příštím cyklu (2013–2015) měla tím, 
že se zaměří na nezaměstnanost mladých, 
vzdělávání a profesní přípravu, přispět ke 
splnění svých dvou všeobecných cílů, a 
sice k vytvoření rovných příležitostí pro 
mladé lidi na trhu práce a k podpoře 
sociálního začleňování;

k probíhající krizi a znepokojivě vysoké 
míře nezaměstnanosti mladých lidí stalo 
ještě naléhavějším; zdůrazňuje, že 
nezaměstnanost mladých lidí v Evropské 
unii dosáhla v lednu roku 2013 úrovně 
23,6 % a že 8 milionů osob ve věku 15 až 
24 let není ve vzdělávání, v zaměstnání 
ani v profesní přípravě (NEET), což je 
ještě znepokojivější; zdůrazňuje, že 
strategie by v příštím cyklu (2013–2015) 
měla tím, že se zaměří na nezaměstnanost 
mladých, vzdělávání a profesní přípravu, 
přispět ke splnění svých dvou všeobecných 
cílů, a sice k vytvoření rovných příležitostí 
pro mladé lidi na trhu práce a k podpoře 
sociálního začleňování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že hledisko zaměstnanosti 
v rámci strategie pro mládež se vzhledem 
k probíhající krizi a znepokojivě vysoké 
míře nezaměstnanosti mladých lidí stalo 
ještě naléhavějším; zdůrazňuje, že strategie 
by v příštím cyklu (2013–2015) měla tím, 
že se zaměří na nezaměstnanost mladých, 
vzdělávání a profesní přípravu, přispět ke 
splnění svých dvou všeobecných cílů, a 
sice k vytvoření rovných příležitostí pro 
mladé lidi na trhu práce a k podpoře 
sociálního začleňování;

2. konstatuje, že hledisko zaměstnanosti 
v rámci strategie pro mládež se vzhledem 
k probíhající krizi a znepokojivě vysoké 
míře nezaměstnanosti mladých lidí stalo 
ještě naléhavějším; upozorňuje, že v EU 
však existují asi dva miliony 
neobsazených pracovních míst, především 
z důvodu nedostatku pracovníků s 
požadovanými dovednostmi na místním 
trhu práce; zdůrazňuje, že strategie by 
v příštím cyklu (2013–2015) měla tím, že 
se zaměří na nezaměstnanost mladých, 
vzdělávání a profesní přípravu, přispět ke 
splnění svých dvou všeobecných cílů, a 
sice k vytvoření rovných příležitostí pro 
mladé lidi na trhu práce a k podpoře 
sociálního začleňování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že hledisko zaměstnanosti 
v rámci strategie pro mládež se vzhledem 
k probíhající krizi a znepokojivě vysoké 
míře nezaměstnanosti mladých lidí stalo 
ještě naléhavějším; zdůrazňuje, že strategie 
by v příštím cyklu (2013–2015) měla tím, 
že se zaměří na nezaměstnanost mladých, 
vzdělávání a profesní přípravu, přispět ke 
splnění svých dvou všeobecných cílů, a 
sice k vytvoření rovných příležitostí pro 
mladé lidi na trhu práce a k podpoře 
sociálního začleňování;

2. konstatuje, že hledisko zaměstnanosti 
v rámci strategie pro mládež se vzhledem 
k probíhající krizi a znepokojivě vysoké 
míře nezaměstnanosti mladých lidí stalo 
ještě naléhavějším; zdůrazňuje, že strategie 
by v příštím cyklu (2013–2015) měla tím, 
že se zaměří na nezaměstnanost mladých, 
vzdělávání a profesní přípravu, přispět ke 
splnění svých dvou všeobecných cílů, a 
sice k vytvoření rovných příležitostí pro 
mladé lidi na trhu práce a k podpoře 
sociálního začleňování; konstatuje, že 
strategie EU pro mládež napomůže ke 
splnění cílů strategie Evropa 2020, 
zejména cílů týkajících se chudoby, míry 
předčasného ukončování školní docházky 
a zaměstnanosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 13
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že hledisko zaměstnanosti 
v rámci strategie pro mládež se vzhledem 
k probíhající krizi a znepokojivě vysoké 
míře nezaměstnanosti mladých lidí stalo 
ještě naléhavějším; zdůrazňuje, že strategie 
by v příštím cyklu (2013–2015) měla tím, 
že se zaměří na nezaměstnanost mladých, 
vzdělávání a profesní přípravu, přispět ke 

2. konstatuje, že hledisko zaměstnanosti 
v rámci strategie pro mládež se vzhledem 
k probíhající krizi a znepokojivě vysoké 
míře nezaměstnanosti mladých lidí stalo 
ještě naléhavějším; zdůrazňuje, že strategie 
by v příštím cyklu (2013–2015) měla tím, 
že se zaměří na nezaměstnanost mladých, 
vzdělávání a profesní přípravu, přispět ke 
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splnění svých dvou všeobecných cílů, a 
sice k vytvoření rovných příležitostí pro 
mladé lidi na trhu práce a k podpoře 
sociálního začleňování;

splnění svých dvou všeobecných cílů, a 
sice k vytvoření rovných příležitostí pro 
mladé lidi na trhu práce a k podpoře 
sociálního začleňování; zdůrazňuje, že 
strategie pro mládež by měla vytvořit 
vysoce kvalitní pracovní místa v prvé řadě 
v příslušné domovské zemi, díky nimž by 
mladí lidé mohli žít samostatně, aniž by 
museli čelit chudobě;

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že v zájmu dosažení cílů 
Unie souvisejících se strategií pro mládež 
je vzhledem k mnohorozměrné povaze 
tohoto záměru zapotřebí, aby všechny 
zúčastněné strany na všech úrovních 
správy a v různých oblastech politického 
jednání přijímaly konkrétní, trvalá, 
důsledná a koordinovaná opatření; vyzývá 
členské státy, aby za pomoci Komise 
zaujímaly zjednodušené přístupy více 
orientované na výsledky, které se 
soustředí na specifické socioekonomické 
podmínky a situaci na trhu práce v 
jednotlivých členských státech;

Or. el

Pozměňovací návrh 15
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je nutné důrazně 
podporovat vytrvání v úsilí v oblasti 
zaměstnání a podnikání, které zlepší 
přístup k práci, společně s rozvíjením 
inovativních a tvůrčích schopností 
mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná hlavní cíle strategie 
Evropa 2020, zejména to, že by mělo být 
zaměstnáno 75 % obyvatelstva ve věku 20 
až 64 let, že podíl těch, kdo předčasně 
ukončí školní docházku, by měl být nižší 
než 10 % a počet lidí žijících v chudobě a 
sociálním vyloučení by měl být snížen 
alespoň o 20 milionů lidí; zdůrazňuje, že 
provádění strategie pro mládež v příštím 
cyklu by mělo být těsně spjato s plněním 
hlavních cílů strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá členské státy, aby vydaly zprávy 
založené na informacích a důkazech 
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týkající se sociální situace a životních 
podmínek mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost zranitelným skupinám, jimž 
hrozí velké riziko sociálního vyloučení, 
včetně osob, které nejsou ve vzdělávání, 
v zaměstnání nebo v profesní přípravě 
(NEET), a znevýhodněných mladých lidí;

3. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost zranitelným skupinám, jimž 
hrozí velké riziko sociálního vyloučení, 
včetně mladých osob bez jakékoli profesní 
přípravy, nezaměstnaných a 
znevýhodněných mladých lidí a osob, 
které předčasně ukončily školní 
docházku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost zranitelným skupinám, jimž 
hrozí velké riziko sociálního vyloučení, 
včetně osob, které nejsou ve vzdělávání, 
v zaměstnání nebo v profesní přípravě 
(NEET), a znevýhodněných mladých lidí;

3. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost zranitelným skupinám, jimž 
hrozí velké riziko sociálního vyloučení, 
včetně osob, které nejsou ve vzdělávání, 
v zaměstnání nebo v profesní přípravě 
(NEET), znevýhodněných mladých lidí 
a mladých lidí se zdravotním postižením;

Or. es
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Pozměňovací návrh 20
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost zranitelným skupinám, jimž 
hrozí velké riziko sociálního vyloučení, 
včetně osob, které nejsou ve vzdělávání, 
v zaměstnání nebo v profesní přípravě 
(NEET), a znevýhodněných mladých lidí;

3. zdůrazňuje, že je třeba již od raného 
dětského věku věnovat zvláštní pozornost 
zranitelným skupinám, jimž hrozí velké 
riziko sociálního vyloučení, včetně osob, 
které nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání 
nebo v profesní přípravě (NEET), a 
znevýhodněných mladých lidí; vyzývá 
členské státy, aby v této oblasti vytvořily 
národní akční plány a aby je důsledně 
prováděly;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost zranitelným skupinám, jimž 
hrozí velké riziko sociálního vyloučení, 
včetně osob, které nejsou ve vzdělávání, 
v zaměstnání nebo v profesní přípravě 
(NEET), a znevýhodněných mladých lidí;

3. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost zranitelným skupinám, jimž 
hrozí velké riziko sociálního vyloučení, 
včetně osob, které nejsou ve vzdělávání, 
v zaměstnání nebo v profesní přípravě 
(NEET), osob se zdravotním postižením, 
znevýhodněných mladých lidí 
a příslušníků menšin, jako jsou Romové, 
děti bez rodin a přistěhovalci; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Lívia Járóka
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost zranitelným skupinám, jimž 
hrozí velké riziko sociálního vyloučení, 
včetně osob, které nejsou ve vzdělávání, 
v zaměstnání nebo v profesní přípravě 
(NEET), a znevýhodněných mladých lidí;

3. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost zranitelným skupinám, jimž 
hrozí velké riziko sociálního vyloučení, 
včetně osob, které nejsou ve vzdělávání, 
v zaměstnání nebo v profesní přípravě 
(NEET), a znevýhodněných mladých lidí, a 
to tak, že jim budou poskytnuty skutečné a 
konkrétní příležitosti, které jim umožní 
vyhnout se dlouhodobé a škodlivé 
nepřítomnosti na trhu práce, chránit a 
posilovat svůj lidský kapitál, udržet si v 
dlouhodobém horizontu zaměstnání a 
profesní vyhlídky a rovněž zvýšit své 
možnosti výdělku;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost zranitelným skupinám, jimž 
hrozí velké riziko sociálního vyloučení, 
včetně osob, které nejsou ve vzdělávání, 
v zaměstnání nebo v profesní přípravě 
(NEET), a znevýhodněných mladých lidí;

3. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost zranitelným skupinám, jimž 
hrozí velké riziko sociálního vyloučení, 
včetně osob, které nejsou ve vzdělávání, 
v zaměstnání nebo v profesní přípravě 
(NEET), a znevýhodněných mladých lidí, 
a podporovat tak jejich aktivní zapojení a 
účast ve společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Malika Benarab-Attou
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost zranitelným skupinám, jimž 
hrozí velké riziko sociálního vyloučení, 
včetně osob, které nejsou ve vzdělávání, 
v zaměstnání nebo v profesní přípravě 
(NEET), a znevýhodněných mladých lidí;

3. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost zranitelným skupinám, jimž
hrozí velké riziko sociálního vyloučení, 
včetně osob, které nejsou ve vzdělávání, 
v zaměstnání nebo v profesní přípravě 
(NEET), a znevýhodněných mladých lidí, 
a rovněž regionům, v nichž je míra 
nezaměstnanosti mladých lidí vyšší než 
25 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost zranitelným skupinám, jimž 
hrozí velké riziko sociálního vyloučení, 
včetně osob, které nejsou ve vzdělávání, 
v zaměstnání nebo v profesní přípravě 
(NEET), a znevýhodněných mladých lidí;

3. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost zranitelným skupinám, jimž 
hrozí velké riziko sociálního vyloučení, 
včetně osob, které nejsou ve vzdělávání, 
v zaměstnání nebo v profesní přípravě 
(NEET), a znevýhodněných mladých lidí; 
upozorňuje na to, že způsob, jakým mladí 
lidé zahájí svou profesní dráhu, má velký 
vliv na jejich další vývoj;

Or. pl

Pozměňovací návrh 26
Verónica Lope Fontagné

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

3a. konstatuje, že na mladé lidi připadá 
vysoký podíl smluv na dobu určitou nebo 
na částečný úvazek, a že je proto důležité 
poskytovat vhodnou sociální ochranu;

Or. es

Pozměňovací návrh 27
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je potřeba bojovat proti 
předčasnému ukončování školní docházky, 
a to prostřednictvím dialogu mezi 
odvětvím vzdělávání a veřejnými a 
soukromými službami zaměstnanosti, 
zlepšením návaznosti základního a dalšího 
profesního vzdělávání a zavedením 
systému duálního vzdělávání;

4. zdůrazňuje, že je potřeba bojovat proti 
předčasnému ukončování školní docházky 
a  podporovat zvyšování podílu 
absolventů, a to prostřednictvím dialogu 
mezi odvětvím vzdělávání a veřejnými a 
soukromými službami zaměstnanosti, 
zlepšením návaznosti základního a dalšího 
profesního vzdělávání a zavedením 
systému duálního vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je potřeba bojovat proti 
předčasnému ukončování školní docházky, 
a to prostřednictvím dialogu mezi 
odvětvím vzdělávání a veřejnými a 
soukromými službami zaměstnanosti, 
zlepšením návaznosti základního a dalšího 

4. zdůrazňuje, že je potřeba bojovat proti 
předčasnému ukončování školní docházky; 
zdůrazňuje, že bez rozsáhlejší integrované 
činnosti nebude cílů strategie EU 2020 
spočívajících v omezení předčasného 
ukončování školní docházky dosaženo; 
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profesního vzdělávání a zavedením
systému duálního vzdělávání;

vyzývá členské státy, aby zlepšily a 
zjednodušily struktury pro dialog mezi
dotčenými osobami, odvětvím vzdělávání, 
službami zaměstnanosti, sociálními 
službami a službami pro rodiny; 
upozorňuje na efektivitu a účinnost, 
kterou přináší zlepšení návaznosti a 
spolupráce mezi subjekty v oblasti 
vzdělávání, základního a dalšího 
profesního vzdělávání a práce s mládeží; 
zdůrazňuje, že spolupráce mezi 
institucemi, která není provázena 
dialogem s dotčenými osobami, je 
neúčinná; zdůrazňuje silné integrační 
aspekty systému duálního vzdělávání; 
vyzývá všechny subjekty, aby podstatně 
zlepšily a zabezpečily přecházení mezi 
vzděláváním, odbornou přípravou a 
zaměstnáním, protože přechodová období 
jsou u osob ohrožených vyloučením nebo 
předčasným ukončením školní docházky 
spjata s mimořádně vysokým rizikem;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je potřeba bojovat proti 
předčasnému ukončování školní docházky, 
a to prostřednictvím dialogu mezi 
odvětvím vzdělávání a veřejnými a 
soukromými službami zaměstnanosti, 
zlepšením návaznosti základního a dalšího 
profesního vzdělávání a zavedením 
systému duálního vzdělávání;

4. zdůrazňuje, že je potřeba bojovat proti 
předčasnému ukončování školní docházky, 
a to prostřednictvím dialogu mezi 
odvětvím vzdělávání a organizacemi 
zabývajícími se prací s mládeží na jedné 
straně a veřejnými a soukromými službami 
zaměstnanosti na straně druhé, zlepšením 
návaznosti na základní a další profesní
vzdělávání, zavedením cílených 
vzdělávacích programů zaměřených na 
předcházení předčasnému ukončování 
školní docházky a na jeho sledování 
a rozvíjením inovativních programů, 



PE510.626v01-00 18/32 AM\935002CS.doc

CS

např. programů duálního vzdělávání nebo 
programů pro opětovné začlenění 
nabízejících druhou šanci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je potřeba bojovat proti 
předčasnému ukončování školní docházky, 
a to prostřednictvím dialogu mezi 
odvětvím vzdělávání a veřejnými a 
soukromými službami zaměstnanosti, 
zlepšením návaznosti základního a dalšího 
profesního vzdělávání a zavedením 
systému duálního vzdělávání;

4. zdůrazňuje, že je potřeba bojovat proti 
předčasnému ukončování školní docházky, 
a to prostřednictvím dialogu mezi 
odvětvím vzdělávání a veřejnými a 
soukromými službami zaměstnanosti, 
zlepšením návaznosti základního a dalšího 
profesního vzdělávání a zavedením 
systému duálního vzdělávání; zdůrazňuje v 
této souvislosti významnou úlohu, kterou 
může hrát u znevýhodněných dětí rozvoj v 
raném dětství, pokud jde o vystoupení ze 
začarovaného kruhu mezigeneračního 
předávání vzorce nízkého lidského 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je potřeba bojovat proti 
předčasnému ukončování školní docházky, 
a to prostřednictvím dialogu mezi 
odvětvím vzdělávání a veřejnými a 
soukromými službami zaměstnanosti, 

4. zdůrazňuje, že je potřeba bojovat proti 
předčasnému ukončování školní docházky, 
a to prostřednictvím dialogu mezi 
odvětvím vzdělávání a veřejnými a 
soukromými službami zaměstnanosti, 
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zlepšením návaznosti základního a dalšího 
profesního vzdělávání a zavedením 
systému duálního vzdělávání;

zlepšením návaznosti základního a dalšího 
profesního vzdělávání, zavedením systému 
duálního vzdělávání a posílením 
partnerství mezi podniky a školami, aby 
vzdělávací programy lépe naplňovaly 
potřeby trhu práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že ať už je k boji s 
předčasným ukončováním docházky 
zvolena jakákoli metoda, je nutno zajistit, 
aby každý jednotlivec získal základní 
klíčové dovednosti nezbytné k osobnímu 
rozvoji; trvá na tom, že je třeba žákům 
pomáhat v rozhodování o jejich plánech 
do budoucna a od počátku střední školy 
uskutečňovat výuku zabývající se 
plánováním profesní dráhy a moduly 
živností a profesí; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že v zájmu pomoci mladým 
lidem s nalezením práce, zejména jejich 
prvního pracovního místa, je třeba zlepšit 
přechod z procesu vzdělávání a odborné 
přípravy do zaměstnání a zaměřit jej na 
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potřeby trhu práce;

Or. es

Pozměňovací návrh 34
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. považuje přechod z procesu vzdělávání 
na trh práce za okamžik pro mladé lidi 
obzvláště významný; vyzývá členské státy, 
aby posílily poskytování poradenských a 
konzultačních služeb v rané fázi a zvýšily 
tak schopnost mladých lidí se vhodně a 
informovaně rozhodovat o svém 
budoucím povolání;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje potenciál k vytváření 
pracovních míst v ekologickém 
hospodářství, ve zdravotnictví a v oblasti 
sociální péče a IKT a potřebu investovat 
do vzdělávání a odborné přípravy tak, aby 
z toho měli v prvé řadě prospěch mladí 
lidé;

Or. es
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Pozměňovací návrh 36
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. konstatuje, že je třeba podporovat 
mobilitu, a to jak v rámci státních hranic, 
tak i přeshraniční mobilitu, aby se zlepšilo 
vzdělávání, odborná příprava a vzájemné 
učení a aby bylo snadnější sladit nabídku 
pracovních dovedností v Evropě s 
poptávkou;

Or. es

Pozměňovací návrh 37
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá návrhy Komise ohledně rámce
kvality stáží a aliance pro učňovskou 
přípravu, jejichž cílem je podpora vyšší 
kvality stáží v EU; vyzývá členské státy, 
aby urychleně provedly záruky pro mladé 
lidi s cílem bojovat proti nezaměstnanosti 
této skupiny, přičemž mohou čerpat 
z fondů EU ve výši 6 miliard EUR, které 
jsou pro iniciativu zaměstnanosti mladých 
lidí k dispozici; vyzývá Komisi, aby při 
provádění záruk pro mladé lidi poskytla 
členským státům praktickou podporu;

5. vítá návrhy Komise týkající se kladení 
důrazu na úrovně kvalifikací studentů a 
mladých lidí prostřednictvím rámce 
kvality stáží a aliance pro učňovskou 
přípravu, jejichž cílem je podpora vyšší 
kvality stáží v EU; vyzývá členské státy, 
aby urychleně provedly záruky pro mladé 
lidi s cílem bojovat proti nezaměstnanosti 
této skupiny, přičemž mohou čerpat 
z fondů EU ve výši 6 miliard EUR, které 
jsou pro iniciativu zaměstnanosti mladých 
lidí k dispozici; vyzývá Komisi, aby při 
provádění záruk pro mladé lidi poskytla 
členským státům praktickou podporu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá návrhy Komise ohledně rámce 
kvality stáží a aliance pro učňovskou 
přípravu, jejichž cílem je podpora vyšší 
kvality stáží v EU; vyzývá členské státy, 
aby urychleně provedly záruky pro mladé 
lidi s cílem bojovat proti nezaměstnanosti 
této skupiny, přičemž mohou čerpat 
z fondů EU ve výši 6 miliard EUR, které 
jsou pro iniciativu zaměstnanosti mladých 
lidí k dispozici; vyzývá Komisi, aby při 
provádění záruk pro mladé lidi poskytla 
členským státům praktickou podporu;

5. vítá návrhy Komise ohledně rámce 
kvality placených stáží a aliance pro 
učňovskou přípravu, jejichž cílem je 
podpora vyšší kvality stáží v EU; znovu 
zdůrazňuje význam povzbuzování k 
sociální odpovědnosti podniků v zájmu 
podpory učňovské přípravy, zejména 
prostřednictvím starších osob působících v 
podnicích jako mentoři mladých lidí;
vyzývá členské státy, aby urychleně 
provedly záruky pro mladé lidi s cílem 
bojovat proti nezaměstnanosti této skupiny, 
přičemž mohou čerpat z fondů EU ve výši 
6 miliard EUR, které jsou pro iniciativu 
zaměstnanosti mladých lidí k dispozici, 
a to zejména podporou podnikání 
mladých lidí v podobě mikrofinancování; 
vyzývá Komisi, aby při provádění záruk 
pro mladé lidi poskytla členským státům 
praktickou podporu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá návrhy Komise ohledně rámce 
kvality stáží a aliance pro učňovskou 
přípravu, jejichž cílem je podpora vyšší 
kvality stáží v EU; vyzývá členské státy, 
aby urychleně provedly záruky pro mladé 
lidi s cílem bojovat proti nezaměstnanosti 
této skupiny, přičemž mohou čerpat 

5. vítá návrhy Komise ohledně rámce 
kvality stáží a aliance pro učňovskou 
přípravu, jejichž cílem je podpora vyšší 
kvality stáží v EU; vyzývá členské státy, 
aby zajistily, že stáže uskutečňované v 
rámci formálního vzdělávání budou mít 
vymezený pedagogický rámec a že stáže 
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z fondů EU ve výši 6 miliard EUR, které 
jsou pro iniciativu zaměstnanosti mladých 
lidí k dispozici; vyzývá Komisi, aby při 
provádění záruk pro mladé lidi poskytla 
členským státům praktickou podporu;

uskutečňované mimo oblast formálního 
vzdělávání budou vybaveny souborem 
práv, včetně práv týkajících se sociální 
ochrany a řádné odměny v souladu s 
kolektivními dohodami a právními 
předpisy o minimální mzdě; vyzývá 
členské státy, aby urychleně provedly 
záruky pro mladé lidi a ihned zahájily své 
projekty s cílem bojovat proti 
nezaměstnanosti této skupiny, přičemž 
mohou čerpat z fondů EU ve výši 6 miliard 
EUR, které jsou pro iniciativu 
zaměstnanosti mladých lidí k dispozici, 
a přidat k nim dostatečné vlastní zdroje; 
vyzývá Komisi, aby při provádění záruk 
pro mladé lidi poskytla členským státům 
praktickou podporu a zajistila, že do 
navrhování a zavádění systémů na všech 
úrovních budou zapojeny mládežnické 
organizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá návrhy Komise ohledně rámce 
kvality stáží a aliance pro učňovskou 
přípravu, jejichž cílem je podpora vyšší 
kvality stáží v EU; vyzývá členské státy, 
aby urychleně provedly záruky pro mladé 
lidi s cílem bojovat proti nezaměstnanosti 
této skupiny, přičemž mohou čerpat 
z fondů EU ve výši 6 miliard EUR, které 
jsou pro iniciativu zaměstnanosti mladých 
lidí k dispozici; vyzývá Komisi, aby při 
provádění záruk pro mladé lidi poskytla 
členským státům praktickou podporu;

5. vítá návrhy Komise ohledně rámce 
kvality stáží a aliance pro učňovskou 
přípravu, jejichž cílem je podpora vyšší 
kvality stáží v EU; připomíná, že stáže by 
měly být uskutečňovány pouze jako 
součást ukončení odborné přípravy nebo 
univerzitního studia; vyzývá členské státy, 
aby urychleně provedly záruky pro mladé 
lidi s cílem bojovat proti nezaměstnanosti 
této skupiny, přičemž mohou čerpat 
z fondů EU ve výši 6 miliard EUR, které 
jsou pro iniciativu zaměstnanosti mladých 
lidí k dispozici; vyzývá Komisi, aby při 
provádění záruk pro mladé lidi poskytla 
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členským státům praktickou podporu;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá návrhy Komise ohledně rámce 
kvality stáží a aliance pro učňovskou 
přípravu, jejichž cílem je podpora vyšší 
kvality stáží v EU; vyzývá členské státy, 
aby urychleně provedly záruky pro mladé 
lidi s cílem bojovat proti nezaměstnanosti 
této skupiny, přičemž mohou čerpat 
z fondů EU ve výši 6 miliard EUR, které 
jsou pro iniciativu zaměstnanosti mladých 
lidí k dispozici; vyzývá Komisi, aby při 
provádění záruk pro mladé lidi poskytla 
členským státům praktickou podporu;

5. vítá návrhy Komise ohledně rámce 
kvality stáží a aliance pro učňovskou 
přípravu, jejichž cílem je podpora vyšší 
kvality stáží v EU; s ohledem na to vyzývá 
členské státy, aby urychleně provedly 
záruky pro mladé lidi s cílem bojovat proti 
nezaměstnanosti této skupiny, přičemž 
mohou účinně čerpat z fondů EU ve výši 6 
miliard EUR, které jsou pro iniciativu 
zaměstnanosti mladých lidí k dispozici; 
vyzývá Komisi, aby při provádění záruk 
pro mladé lidi poskytla členským státům 
praktickou podporu; zdůrazňuje, že záruka 
pro mladé lidi musí být začleněna do 
širšího rámce aktivních politik v oblasti 
trhu práce a zároveň musí být zajištěny 
vysoké normy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 42
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá návrhy Komise ohledně rámce 
kvality stáží a aliance pro učňovskou 
přípravu, jejichž cílem je podpora vyšší 
kvality stáží v EU; vyzývá členské státy, 

5. vítá návrhy Komise ohledně rámce 
kvality stáží a aliance pro učňovskou 
přípravu, jejichž cílem je podpora vyšší 
kvality stáží v EU; upozorňuje však na to, 
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aby urychleně provedly záruky pro mladé 
lidi s cílem bojovat proti nezaměstnanosti 
této skupiny, přičemž mohou čerpat 
z fondů EU ve výši 6 miliard EUR, které 
jsou pro iniciativu zaměstnanosti mladých 
lidí k dispozici; vyzývá Komisi, aby při 
provádění záruk pro mladé lidi poskytla 
členským státům praktickou podporu;

že stáže by měly sloužit především ke 
vzdělávání a získání zkušeností, a proto by 
mělo být v případě jejich krátkého trvání v 
délce tří měsíců možné, aby byly 
neplacené; vyzývá členské státy, aby 
urychleně provedly záruky pro mladé lidi 
s cílem bojovat proti nezaměstnanosti této 
skupiny, přičemž mohou čerpat z fondů EU 
ve výši 6 miliard EUR, které jsou pro 
iniciativu zaměstnanosti mladých lidí 
k dispozici; vyzývá Komisi, aby při 
provádění záruk pro mladé lidi poskytla 
členským státům praktickou podporu;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá návrhy Komise ohledně rámce 
kvality stáží a aliance pro učňovskou 
přípravu, jejichž cílem je podpora vyšší 
kvality stáží v EU; vyzývá členské státy, 
aby urychleně provedly záruky pro mladé 
lidi s cílem bojovat proti nezaměstnanosti 
této skupiny, přičemž mohou čerpat 
z fondů EU ve výši 6 miliard EUR, které 
jsou pro iniciativu zaměstnanosti mladých 
lidí k dispozici; vyzývá Komisi, aby při 
provádění záruk pro mladé lidi poskytla 
členským státům praktickou podporu;

5. vítá návrhy Komise ohledně rámce 
kvality stáží a aliance pro učňovskou 
přípravu, jejichž cílem je podpora vyšší 
kvality stáží v EU; zdůrazňuje, že členské 
státy potřebují společný právní rámec pro 
stáže, učňovskou přípravu a duální 
vzdělávání, včetně minimální mzdy bez 
ohledu na délku přípravného kurzu, a 
rovněž vhodnou sociální ochranu v zájmu 
podpory mobility mladých lidí, sociálního 
začleňování a úspěšného vstupu do 
profesního života; vyzývá členské státy, 
aby urychleně provedly záruky pro mladé 
lidi s cílem bojovat proti nezaměstnanosti 
této skupiny, přičemž mohou čerpat 
z fondů EU ve výši 6 miliard EUR, které 
jsou pro iniciativu zaměstnanosti mladých 
lidí k dispozici; vyzývá Komisi, aby při 
provádění záruk pro mladé lidi poskytla 
členským státům praktickou podporu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 44
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že by se mladí lidé v 
Evropě neměli stávat oběťmi krize a 
rozsáhlých škrtů prováděných na všech 
úrovních správy; vyzývá členské státy a 
Komisi, aby zajistily, že finanční omezení 
nebudou bránit bezproblémovému 
provádění evropské záruky pro mladé lidi;

Or. el

Pozměňovací návrh 45
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že úspěch záruky pro 
mladé lidi do značné míry závisí na 
ostatních veřejných politikách 
zajišťujících nezbytnou infrastrukturu a 
kapacitu služeb zaměstnanosti, aby byly 
mladým lidem poskytovány 
individualizované a osobně přizpůsobené 
služby; zdůrazňuje, že úspěšnost záruky 
pro mladé lidi závisí také na úsilí 
zaměstnavatelů a zapojení sociálních 
partnerů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Verónica Lope Fontagné
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá, aby byla horní věková hranice 
u záruky pro mladé lidi stanovena na 30 
let, aby se zvýšil její dopad;

Or. es

Pozměňovací návrh 47
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že by Komise měla 
navrhnout definici kvalitních stáží, včetně 
kritérií pro odpovídající odměnu, 
pracovních podmínek a zdravotních a 
bezpečnostních norem bez ohledu na 
délku stáže;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje, že by měla být posílena 
mobilita mladých lidí, aby bylo možné 
zlepšit soulad nabídky a poptávky na trhu 
práce, a to i prostřednictvím portálu 
pracovních míst EURES, celoživotního 
učení a programu Mládež v akci;
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Or. en

Pozměňovací návrh 49
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že financování z evropských 
prostředků může posloužit jako významný 
doplněk nezbytných investic 
z vnitrostátních rozpočtů; vyzývá členské 
státy, aby při provádění strategie pro 
mládež využily potenciál, jejž nabízí 
Evropský sociální fond (ESF); zdůrazňuje, 
že zdroje vynaložené na zvýšení 
zaměstnanosti mladých lidí je třeba vnímat 
jako investici;

6. zdůrazňuje, že financování z evropských 
prostředků může posloužit jako významný 
doplněk nezbytných investic 
z vnitrostátních rozpočtů; vyzývá členské 
státy, aby při provádění strategie pro 
mládež využily potenciál, jejž nabízí 
Evropský sociální fond (ESF); zdůrazňuje, 
že zdroje a iniciativy financování určené 
na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí by 
měly jednoznačně označit jako příjemce 
mladé lidi a že je třeba je vnímat jako 
investici;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že financování z evropských 
prostředků může posloužit jako významný 
doplněk nezbytných investic 
z vnitrostátních rozpočtů; vyzývá členské 
státy, aby při provádění strategie pro 
mládež využily potenciál, jejž nabízí 
Evropský sociální fond (ESF); zdůrazňuje, 
že zdroje vynaložené na zvýšení 
zaměstnanosti mladých lidí je třeba vnímat 
jako investici;

6. zdůrazňuje, že financování z evropských 
prostředků může posloužit jako významný 
doplněk nezbytných investic 
z vnitrostátních rozpočtů; vyzývá členské 
státy, aby při provádění strategie pro 
mládež využily potenciál, jejž nabízí 
Evropský sociální fond (ESF); zdůrazňuje, 
že zdroje vynaložené na zvýšení 
zaměstnanosti mladých lidí je třeba vnímat 
jako dlouhodobou a průběžnou hlavní
investici, jejímž cílem je co nejvíce zvětšit 
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potenciál mladých lidí jak ve vztahu k 
trhu práce, tak ve vztahu ke společnosti 
jako celku; zdůrazňuje, že pro takovou 
investici jsou silné sociální, demokratické 
i hospodářské důvody; upozorňuje na 
vysokou návratnost investic do odborné 
přípravy a dovedností; zdůrazňuje, že 
MOP doporučila na provádění programů 
záruk pro mladé lidi v celé Evropě v 
sedmiletém období 2014–2020 vyčlenit 
rozpočet ve výši 21 miliard EUR; 
podtrhuje, že na investice do programů 
záruk pro mladé lidi by se neměla 
vztahovat úsporná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že financování z evropských 
prostředků může posloužit jako významný
doplněk nezbytných investic
z vnitrostátních rozpočtů; vyzývá členské 
státy, aby při provádění strategie pro 
mládež využily potenciál, jejž nabízí 
Evropský sociální fond (ESF); zdůrazňuje, 
že zdroje vynaložené na zvýšení 
zaměstnanosti mladých lidí je třeba vnímat 
jako investici;

6. zdůrazňuje, že financování z evropských 
prostředků může podpořit programy, které 
v určité míře doplňují nezbytné investice 
z vnitrostátních rozpočtů, i když je sociální 
politika samozřejmě záležitostí spadající 
do příslušnosti členských států a pouze 
ony za ni nesou odpovědnost; vyzývá 
členské státy, aby při provádění strategie 
pro mládež využily potenciál, jejž nabízí 
Evropský sociální fond (ESF); zdůrazňuje, 
že zdroje vynaložené na zvýšení 
zaměstnanosti mladých lidí je třeba vnímat 
jako investici do budoucna, protože snižují 
dlouhodobý nepříznivý dopad 
nezaměstnanosti mladých lidí;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 52
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že financování z evropských 
prostředků může posloužit jako významný 
doplněk nezbytných investic 
z vnitrostátních rozpočtů; vyzývá členské 
státy, aby při provádění strategie pro 
mládež využily potenciál, jejž nabízí 
Evropský sociální fond (ESF); zdůrazňuje, 
že zdroje vynaložené na zvýšení 
zaměstnanosti mladých lidí je třeba vnímat 
jako investici;

6. zdůrazňuje, že financování z evropských 
prostředků může posloužit jako významný 
doplněk nezbytných investic 
z vnitrostátních rozpočtů; vyzývá členské 
státy, aby při provádění strategie pro 
mládež využily potenciál, jejž nabízí 
Evropský sociální fond (ESF); zdůrazňuje, 
že zdroje vynaložené na zvýšení 
zaměstnanosti mladých lidí je třeba vnímat 
jako investici, nikoli jako náklady;
konstatuje, že skutečné náklady přináší 
nezaměstnanost mladých lidí, přičemž 
výše těchto nákladů činí podle 
Eurofoundu 153 miliard EUR, resp. 1,2 % 
HDP Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že financování z evropských 
prostředků může posloužit jako významný 
doplněk nezbytných investic 
z vnitrostátních rozpočtů; vyzývá členské 
státy, aby při provádění strategie pro 
mládež využily potenciál, jejž nabízí 
Evropský sociální fond (ESF); zdůrazňuje, 
že zdroje vynaložené na zvýšení 
zaměstnanosti mladých lidí je třeba vnímat 
jako investici;

6. zdůrazňuje, že financování z evropských 
prostředků může posloužit jako významný 
doplněk nezbytných investic 
z vnitrostátních rozpočtů; vyzývá členské 
státy, aby při provádění strategie pro 
mládež využily potenciál, jejž nabízí 
Evropský sociální fond (ESF); zdůrazňuje, 
že zdroje vynaložené na zvýšení 
zaměstnanosti mladých lidí je třeba vnímat 
jako investici; konstatuje, že plánované 
financování strategie pro mládež není 
dostatečné, zvláště v regionech nejvíce 
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postižených krizí; zdůrazňuje, že 
financování zaměstnanosti mladých lidí si 
vyžádá rozsáhlé investice do nových 
pracovních míst;

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. připomíná stále větší význam ESF v 
rámci politik EU, zejména pokud jde o 
sociální začlenění, boj s chudobou a 
pomoc na vytváření udržitelných 
pracovních míst, a zdůrazňuje, že je třeba 
25 % Fondu soudržnosti vyčlenit na ESF;

Or. es

Pozměňovací návrh 55
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je zapotřebí aktivní a 
integrativní politika v oblasti trhu práce se 
zvláštními opatřeními pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby prověřily 
uplatnitelnost osvědčených postupů z 
jiných členských států v případě vlastního 
trhu práce;

Or. de
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Pozměňovací návrh 56
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. žádá, aby se do provádění strategie pro 
mladé lidi zapojily všechny zúčastněné 
strany, zejména sociální partneři.

7. žádá, aby se do provádění strategie pro 
mladé lidi zapojily všechny zúčastněné 
strany, zejména sociální partneři 
a mládežnické organizace; doporučuje, 
aby Komise při hodnocení provádění 
strategie pro mládež konzultovala se 
zástupci národních rad mládeže;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že cenným nástrojem 
k zapojení mladých lidí do rozhodování a 
ke zvýšení jejich identifikace se strategií 
pro mládež je strukturovaný dialog; 
vyzývá členské státy, aby během příštího 
cyklu strategie pro mládež toto fórum 
využívaly;

Or. en


