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Muudatusettepanek 1
Ole Christensen, Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. arvestades, et majanduskriis on 
suurendanud noorte inimeste ebakindlate 
töösuhete hulka, mis tähendab, et 
olemasolevad töökohad asendatakse liiga 
sageli lühiajaliste ja osaajaliste 
töölepingutega ja tasustamata 
praktikakohtadega;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ole Christensen, Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt -1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1 a. arvestades, et noorte tööturult 
kõrvalejäämisest põhjustatud majanduslik 
kahju oli hinnanguliselt 153 miljardit 
eurot, mis vastab 1,2% ELi SKP-st3;
__________________
3 Eurofound (2012), NEET-noored: 
mittetöötavad ja mitteõppivad noored: 
tunnused, kulud ja poliitilised lahendused 
Euroopas (Euroopa Liidu Väljaannete 
Talitus, Luksemburg).

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ole Christensen, Evelyn Regner
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Arvamuse projekt
Punkt -1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1 b. arvestades, et 2011. aastal oli
mittetöötavaid ja mitteõppivaid 15–
24aastasi noori 7,5 miljonit ja 25–
29aastasi 6,5 miljonit;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks noorsoostrateegia 
mõju esimese tsükli (2010–2012) vältel, 
mis nägi ette komisjoni, liikmesriike ja 
asjaomaseid sidusrühmi valdkonnaüleselt
kaasava paindliku raamistiku;

1. mõistab hukka noorsoostrateegia vähese
mõju esimese tsükli (2010–2012) vältel; 
rõhutab, et komisjoni, liikmesriike ja 
asjaomaseid sidusrühmi valdkonnaüleselt
kaasav paindlik raamistik oli alustuseks 
sobiv, aga tehtud jõupingutused ei olnud 
piisavad;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Jean-Luc Bennahmias

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks noorsoostrateegia 
mõju esimese tsükli (2010–2012) vältel, 
mis nägi ette komisjoni, liikmesriike ja 
asjaomaseid sidusrühmi valdkonnaüleselt 
kaasava paindliku raamistiku;

1. märgib, et isegi kui noorsoostrateegial,
mis nägi ette komisjoni, liikmesriike ja 
asjaomaseid sidusrühmi valdkonnaüleselt 
kaasava paindliku raamistiku, oli esimese 
tsükli (2010–2012) vältel positiivne mõju, 
siis jätkuvalt kannatavad praeguse kriisi 
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tagajärjel ikkagi noored, ja seda järjest 
suuremas ulatuses; rõhutab seetõttu, et 
viivitamata tuleb võtta meetmed, et tagada 
tervele põlvkonnale kindlustatud tulevik, 
hõlbustades ligipääsu mitte ainult 
töökohtadele, haridusele ja kutseõppele, 
vaid ka tervishoiuteenustele, majutusele, 
kultuurile ja kodakondsusele; 

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et komisjonil ja 
liikmesriikidel tuleks rohkem keskenduda 
valdkondadevahelise koostöö 
edasiarendamisele, seades eelkõige 
eesmärgiks analüüsida, kuidas saab 
noortepoliitika ning noorsootöö 
põhimõtteid ja meetodeid kasutada teistes 
asjaomastes valdkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et liikmesriike võiks 
julgustada võtma meetmeid, et võidelda 
mitmeid põlvkondi kestva vaesuse ja 
tõrjutuse vastu, kasutades selleks 
valdkondadevahelist koostööd;
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Or. en

Muudatusettepanek 8
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et noorsoostrateegia 
tööhõiveaspektid on praegust 
kriisiolukorda ja murettekitavalt kõrget 
noorte töötuse määra arvestades 
muutunud üha olulisemaks; rõhutab, et 
järgmises tsüklis (2013–2015) tuleks 
noorte töötusele, haridusele ja koolitusele 
keskendudes pingutada kahe 
noorsoostrateegia üldeesmärgi saavutamise 
nimel, ehk luua noortele tööturul võrdsed 
võimalused ja edendada sotsiaalset 
kaasatust;

2. märgib, et noorsoostrateegia 
tööhõiveaspektid on praegust 
kriisiolukorda arvestades muutunud üha 
olulisemaks; noorte töötuse 
murettekitavalt kõrge määr suurendab 
vajadust suhtuda tõsiselt noorte 
probleemidesse, mis on kriisi keskmes, ja 
muuta need tõhusateks 
poliitikapõhimõteteks; rõhutab, et 
järgmises tsüklis (2013–2015) tuleks 
noorte töötusele, haridusele ja koolitusele 
keskendudes pingutada kahe 
noorsoostrateegia üldeesmärgi saavutamise 
nimel, ehk luua noortele tööturul võrdsed
võimalused ja edendada sotsiaalset 
kaasatust;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et noorsoostrateegia 
tööhõiveaspektid on praegust 
kriisiolukorda ja murettekitavalt kõrget 
noorte töötuse määra arvestades muutunud 
üha olulisemaks; rõhutab, et järgmises 
tsüklis (2013–2015) tuleks noorte 
töötusele, haridusele ja koolitusele 

2. rõhutab, et noorsoostrateegia 
tööhõiveaspektid on praegust 
kriisiolukorda, murettekitavalt kõrget 
noorte töötuse määra ja meetmete võtmata 
jätmist ELis hinnangulist maksumust
arvestades muutunud üha olulisemaks;
rõhutab, et järgmises tsüklis (2013–2015) 
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keskendudes pingutada kahe 
noorsoostrateegia üldeesmärgi saavutamise 
nimel, ehk luua noortele tööturul võrdsed 
võimalused ja edendada sotsiaalset 
kaasatust;

tuleks noorte töötusele, formaalsele, 
informaalsele ja mitteformaalsele
haridusele ja koolitusele keskendudes 
pingutada kahe noorsoostrateegia 
üldeesmärgi saavutamise nimel, ehk luua 
noortele tööturul võrdsed võimalused ja 
edendada sotsiaalset kaasatust; rõhutab 
samas, et eesmärk luua võrdseid 
võimalusi ei võta arvesse tugevat 
negatiivset mõju, mida kriis ja 
kriisimeetmed avaldavad noortele ja 
nende osalusele ühiskonnas; märgib, et 
eesmärk on tuua noored iga hinna eest 
tööturule, kuid juhib tähelepanu 
asjaolule, et sellega kaasneb risk eirata 
töökvaliteeti ja noorte õigusi tööl, eriti 
õigust saada korralikku palka; mõistab 
hukka erinevad meetmed, mis on võetud 
selleks, et võtta noori tööle väiksemate 
õiguste või väiksema palga eest ning 
rõhutab, et seda võib peaaegu pidada 
vanuseliseks diskrimineerimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Jean-Luc Bennahmias

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et noorsoostrateegia 
tööhõiveaspektid on praegust 
kriisiolukorda ja murettekitavalt kõrget 
noorte töötuse määra arvestades muutunud 
üha olulisemaks; rõhutab, et järgmises 
tsüklis (2013–2015) tuleks noorte 
töötusele, haridusele ja koolitusele 
keskendudes pingutada kahe 
noorsoostrateegia üldeesmärgi saavutamise 
nimel, ehk luua noortele tööturul võrdsed 
võimalused ja edendada sotsiaalset 
kaasatust;

2. märgib, et noorsoostrateegia 
tööhõiveaspektid on praegust 
kriisiolukorda ja murettekitavalt kõrget 
noorte töötuse määra arvestades muutunud 
üha olulisemaks; rõhutab, et 2013. aasta 
jaanuaris tõusis noorte töötuse määr 
Euroopa Liidus 23,6 protsendini ja veelgi 
murettekitavam on see, et 8 miljonit 15–
24aastast ei tööta ega õpi; rõhutab, et
järgmises tsüklis (2013–2015) tuleks 
noorte töötusele, haridusele ja koolitusele 
keskendudes pingutada kahe 
noorsoostrateegia üldeesmärgi saavutamise 
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nimel, ehk luua noortele tööturul võrdsed 
võimalused ja edendada sotsiaalset 
kaasatust;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Lívia Járóka

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et noorsoostrateegia 
tööhõiveaspektid on praegust 
kriisiolukorda ja murettekitavalt kõrget 
noorte töötuse määra arvestades muutunud 
üha olulisemaks; rõhutab, et järgmises 
tsüklis (2013–2015) tuleks noorte 
töötusele, haridusele ja koolitusele 
keskendudes pingutada kahe 
noorsoostrateegia üldeesmärgi saavutamise 
nimel, ehk luua noortele tööturul võrdsed 
võimalused ja edendada sotsiaalset 
kaasatust;

2. märgib, et noorsoostrateegia 
tööhõiveaspektid on praegust 
kriisiolukorda ja murettekitavalt kõrget 
noorte töötuse määra arvestades muutunud 
üha olulisemaks; juhib sellegipoolest 
tähelepanu asjaolule, et ELis on 
ligikaudu kaks miljonit täitmata töökohta, 
kuna puuduvad kohalikele tööturgudele 
vastavate oskustega töötajad, rõhutab, et 
järgmises tsüklis (2013–2015) tuleks 
noorte töötusele, haridusele ja koolitusele 
keskendudes pingutada kahe 
noorsoostrateegia üldeesmärgi saavutamise 
nimel, ehk luua noortele tööturul võrdsed 
võimalused ja edendada sotsiaalset 
kaasatust;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et noorsoostrateegia 
tööhõiveaspektid on praegust 
kriisiolukorda ja murettekitavalt kõrget 

2. märgib, et noorsoostrateegia 
tööhõiveaspektid on praegust 
kriisiolukorda ja murettekitavalt kõrget 
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noorte töötuse määra arvestades muutunud 
üha olulisemaks; rõhutab, et järgmises 
tsüklis (2013–2015) tuleks noorte 
töötusele, haridusele ja koolitusele 
keskendudes pingutada kahe 
noorsoostrateegia üldeesmärgi saavutamise 
nimel, ehk luua noortele tööturul võrdsed 
võimalused ja edendada sotsiaalset 
kaasatust;

noorte töötuse määra arvestades muutunud 
üha olulisemaks; rõhutab, et järgmises 
tsüklis (2013–2015) tuleks noorte 
töötusele, haridusele ja koolitusele 
keskendudes pingutada kahe 
noorsoostrateegia üldeesmärgi saavutamise 
nimel, ehk luua noortele tööturul võrdsed 
võimalused ja edendada sotsiaalset 
kaasatust; märgib, et noorsoostrateegia 
aitab kaasa strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide, eriti vaesust, koolist 
väljalangejate arvu ja tööhõivet 
puudutavate eesmärkide saavutamisele;

Or. es

Muudatusettepanek 13
Thomas Händel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et järgmises tsüklis (2013–
2015) tuleks noorte töötusele, haridusele ja 
koolitusele keskendudes pingutada kahe 
noorsoostrateegia üldeesmärgi saavutamise 
nimel, ehk luua noortele tööturul võrdsed 
võimalused ja edendada sotsiaalset 
kaasatust;

2. märgib, et noorsoostrateegia 
tööhõiveaspektid on praegust 
kriisiolukorda ja murettekitavalt kõrget 
noorte töötuse määra arvestades 
muutunud üha olulisemaks; rõhutab, et 
järgmises tsüklis (2013–2015) tuleks 
noorte töötusele, haridusele ja koolitusele 
keskendudes pingutada kahe 
noorsoostrateegia üldeesmärgi saavutamise 
nimel, ehk luua noortele tööturul võrdsed 
võimalused ja edendada sotsiaalset 
kaasatust; rõhutab, et noorsoostrateegia 
eesmärk on luua eelkõige asjaomases 
liikmesriigis kvaliteetseid töökohti, mis 
võimaldaks noortel elada iseseisvalt ja 
vaesuseta;

Or. de
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Muudatusettepanek 14
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et ELi noorsoostrateegia 
eesmärkide saavutamiseks – selle 
ettevõtmise mitmemõõtmelise olemuse 
tõttu – on tarvis valitsuse kõikide 
tasandite sidusrühmade ja erinevate 
poliitiliste sektorite spetsiifilist, pidevat, 
järjekindlat ja koordineeritud tegevust;
kutsub liikmesriike üles komisjoni abil 
omaks võtma lihtsustatud ja rohkem 
tulemustele suunatud lähenemisi, mis 
keskenduksid spetsiifilistele 
sotsiaalmajanduslikele tingimustele ja 
tööturu olukorrale igas liikmesriigis;

Or. el

Muudatusettepanek 15
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab vajadust selle järele, et 
jätkuvalt pandaks rõhku tööhõivele ja 
ettevõtlusele, suurendades ligipääsu 
tööturule ning arendades seejuures noorte 
innovaatilisi ja loomingulisi võimeid.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ole Christensen, Evelyn Regner
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Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tuletab meelde strateegia „Euroopa 
2020” peamisi eesmärke, nimelt et 
vanuserühmas 20–64 peab tööhõive määr 
olema 75%, kooli poolelijätnute protsent 
peab jääma alla 10 ning vähemalt 20 
miljonit inimest tuleks välja tuua 
vaesusest ja sotsiaalse tõrjutuse 
olukorrast; rõhutab, et noorsoostrateegia 
rakendamine peaks järgmise tsükli 
jooksul olema tugevalt seotud strateegia 
„Euroopa 2020” peaeesmärkide 
saavutamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. kutsub liikmesriike üles koostama 
noorte sotsiaalse olukorra ja 
elamistingimuste kohta teadmis- ja 
tõendipõhiseid aruandeid;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks 3. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks 
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pöörata haavatavatele elanikerühmadele, 
kellel on suur risk jääda sotsiaalselt 
tõrjutuks, sealhulgas mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele (NEET-noored)
ning ebasoodsas olukorras olevatele 
noortele;

pöörata haavatavatele elanikerühmadele, 
kellel on suur risk jääda sotsiaalselt 
tõrjutuks, sealhulgas kutseoskusteta ja 
töötutele noortele ning ebasoodsas 
olukorras olevatele noortele ja koolist välja 
langenutele;

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks 
pöörata haavatavatele elanikerühmadele, 
kellel on suur risk jääda sotsiaalselt 
tõrjutuks, sealhulgas mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele (NEET-noored)
ning ebasoodsas olukorras olevatele 
noortele;

3. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks 
pöörata haavatavatele elanikerühmadele, 
kellel on suur risk jääda sotsiaalselt 
tõrjutuks, sealhulgas mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele (NEET-noored),
ebasoodsas olukorras olevatele ja puudega
noortele;

Or. es

Muudatusettepanek 20
Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks
pöörata haavatavatele elanikerühmadele, 
kellel on suur risk jääda sotsiaalselt 
tõrjutuks, sealhulgas mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele (NEET-noored) 
ning ebasoodsas olukorras olevatele 
noortele;

3. rõhutab, et juba varasest lapsepõlvest 
peale tuleks erilist tähelepanu pöörata 
haavatavatele elanikerühmadele, kellel on 
suur risk jääda sotsiaalselt tõrjutuks, 
sealhulgas mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele (NEET-noored) 
ning ebasoodsas olukorras olevatele 
noortele; kutsub selleks liikmesriike üles 
koostama riiklikke tegevuskavasid ning 
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neid järjekindlalt rakendama;

Or. de

Muudatusettepanek 21
Jean-Luc Bennahmias

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks 
pöörata haavatavatele elanikerühmadele, 
kellel on suur risk jääda sotsiaalselt 
tõrjutuks, sealhulgas mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele (NEET-noored)
ning ebasoodsas olukorras olevatele 
noortele;

3. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks 
pöörata haavatavatele elanikerühmadele, 
kellel on suur risk jääda sotsiaalselt 
tõrjutuks, sealhulgas mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele (NEET-noored), 
puudega inimestele, ebasoodsas olukorras 
olevatele noortele ja rahvusvähemustest 
pärit noortele nagu romad, perekonnata 
lastele ja immigrantidele;

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Lívia Járóka

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks 
pöörata haavatavatele elanikerühmadele, 
kellel on suur risk jääda sotsiaalselt 
tõrjutuks, sealhulgas mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele (NEET-noored) 
ning ebasoodsas olukorras olevatele 
noortele;

3. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks 
pöörata haavatavatele elanikerühmadele, 
kellel on suur risk jääda sotsiaalselt 
tõrjutuks, sealhulgas mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele (NEET-noored) 
ning ebasoodsas olukorras olevatele 
noortele, pakkudes neile tõelisi võimalusi, 
mis võimaldaks neil vältida pikaajalist ja 
kahjustavat tööturust eemalviibimist, 
säilitada ja tõhustada nende inimkapitali, 
säilitada nende pikaajalisi töö- ja 
karjääriväljavaateid ning suurendada 
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nende rahateenimise potentsiaali;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks 
pöörata haavatavatele elanikerühmadele, 
kellel on suur risk jääda sotsiaalselt 
tõrjutuks, sealhulgas mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele (NEET-noored) 
ning ebasoodsas olukorras olevatele 
noortele;

3. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks 
pöörata haavatavatele elanikerühmadele, 
kellel on suur risk jääda sotsiaalselt 
tõrjutuks, sealhulgas mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele (NEET-noored) 
ning ebasoodsas olukorras olevatele 
noortele, et soodustada nende aktiivset 
ühiskonda kaasatust ja selles osalemist;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks 
pöörata haavatavatele elanikerühmadele, 
kellel on suur risk jääda sotsiaalselt 
tõrjutuks, sealhulgas mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele (NEET-noored) 
ning ebasoodsas olukorras olevatele 
noortele;

3. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks 
pöörata haavatavatele elanikerühmadele, 
kellel on suur risk jääda sotsiaalselt 
tõrjutuks, sealhulgas mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele (NEET-noored) 
ning ebasoodsas olukorras olevatele 
noortele ja ka piirkondadele, kus noorte 
töötuse protsent on üle 25;

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks 
pöörata haavatavatele elanikerühmadele, 
kellel on suur risk jääda sotsiaalselt 
tõrjutuks, sealhulgas mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele (NEET-noored) 
ning ebasoodsas olukorras olevatele 
noortele;

3. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks 
pöörata haavatavatele elanikerühmadele, 
kellel on suur risk jääda sotsiaalselt 
tõrjutuks, sealhulgas mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele (NEET-noored) 
ning ebasoodsas olukorras olevatele 
noortele; juhib tähelepanu asjaolule, et 
viisil, kuidas noorte inimeste karjäär 
algab, on suur mõju nende edaspidisele 
arengule;

Or. pl

Muudatusettepanek 26
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et noorte inimeste hulgas on 
ajutiste või osalise tööajaga lepingute 
protsent kõrge, mistõttu on oluline 
pakkuda neile sobivat sotsiaalset kaitset;

Or. es

Muudatusettepanek 27
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust võidelda koolist 
väljalangemise vastu, edendades 
haridussektori ja avalike ning eraõiguslike 
tööhõivetalituste vahelist dialoogi, 
tihendades sidemeid esialgse- ja 
täiendkutseõppe vahel ning võttes 
kasutusele duaalsed haridussüsteemid;

4. rõhutab vajadust võidelda koolist 
väljalangemise vastu, taotledes 
koolilõpetajate arvu suurendamist, 
edendades haridussektori ja avalike ning 
eraõiguslike tööhõivetalituste vahelist 
dialoogi, tihendades sidemeid esialgse- ja 
täiendkutseõppe vahel ning võttes 
kasutusele duaalsed haridussüsteemid;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust võidelda koolist 
väljalangemise vastu, edendades 
haridussektori ja avalike ning 
eraõiguslike tööhõivetalituste vahelist 
dialoogi, tihendades sidemeid esialgse- ja
täiendkutseõppe vahel ning võttes 
kasutusele duaalsed haridussüsteemid;

4. rõhutab vajadust võidelda koolist 
väljalangemise vastu; rõhutab, et ilma 
põhjaliku integreeritud tegevuskavata ei 
ole võimalik saavutada strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärki vähendada 
varajast koolist väljalangemist; kutsub 
liikmesriike üles parandama ja 
lihtsustama dialoogi järgmiste osapoolte 
vahel: asjaomased isikud, haridussektor, 
tööturuasutused, sotsiaal- ja 
pereasutused; märgib, kui tõhus ja 
tulemuslik on edendada sidemeid ja
koostööd haridustöötajate, esialgse ja
täiendkutseõppe ning noorsootöö vahel;
rõhutab, et institutsioonidevaheline 
koostöö ilma osapoolte dialoogita ei ole 
efektiivne; rõhutab duaalsete 
haridussüsteemide tugevaid 
integratsiooniaspekte; kutsub kõiki 
osapooli üles põhjalikult edendama ja 
kindlustama hariduse, koolituse ja 
tööhõive vahelist üleminekut, kuna 
üleminekuperioodid on väga riskantsed 
nende jaoks, keda ohustab koolist 
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väljaviskamine või väljalangemine;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Jean-Luc Bennahmias

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust võidelda koolist 
väljalangemise vastu, edendades 
haridussektori ja avalike ning eraõiguslike 
tööhõivetalituste vahelist dialoogi, 
tihendades sidemeid esialgse- ja
täiendkutseõppe vahel ning võttes 
kasutusele duaalsed haridussüsteemid;

4. rõhutab vajadust võidelda koolist 
väljalangemise vastu, edendades dialoogi 
ühelt poolt haridussektori ja
noorsootööorganisatsioonide ning teiselt 
poolt avalike ning eraõiguslike 
tööhõivetalituste vahel, tihendades 
sidemeid esialgse ja täiendkutseõppega,
võttes kasutusele eriharidusprogrammid, 
mis keskenduvad varajase koolist 
lahkumise ennetamisele ja jälgimisele, 
ning töötades välja uuenduslikke 
programme, nagu duaalsed 
haridussüsteemid või 
taasintegratsiooniprogrammid, mis 
annavad väljalangenutele teise võimaluse;

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Lívia Járóka

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust võidelda koolist 
väljalangemise vastu, edendades 
haridussektori ja avalike ning eraõiguslike 
tööhõivetalituste vahelist dialoogi, 
tihendades sidemeid esialgse- ja 
täiendkutseõppe vahel ning võttes 

4. rõhutab vajadust võidelda koolist 
väljalangemise vastu, edendades 
haridussektori ja avalike ning eraõiguslike 
tööhõivetalituste vahelist dialoogi, 
tihendades sidemeid esialgse- ja 
täiendkutseõppe vahel ning võttes 
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kasutusele duaalsed haridussüsteemid; kasutusele duaalsed haridussüsteemid;
rõhutab seoses sellega, kui olulist rolli 
võib areng varases lapsepõlves mängida 
puudust kannatavate laste 
väljapääsemisel põlvkondi kestnud 
madala inimarengu nõiaringist; 

Or. en

Muudatusettepanek 31
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust võidelda koolist 
väljalangemise vastu, edendades 
haridussektori ja avalike ning eraõiguslike 
tööhõivetalituste vahelist dialoogi, 
tihendades sidemeid esialgse- ja 
täiendkutseõppe vahel ning võttes 
kasutusele duaalsed haridussüsteemid;

4. rõhutab vajadust võidelda koolist 
väljalangemise vastu, edendades 
haridussektori ja avalike ning eraõiguslike 
tööhõivetalituste vahelist dialoogi, 
tihendades sidemeid esialgse- ja
täiendkutseõppe vahel ning võttes 
kasutusele duaalsed haridussüsteemid ja 
tugevdades ettevõtete ja koolide vahelisi 
partnerlussuhteid, et koolitused vastaksid 
paremini tööturu vajadustele;

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Jean-Luc Bennahmias

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et vaatamata meetodile, mis 
koolist väljalangemise vastu võitlemiseks 
valitakse, tuleb tagada, et iga isik 
omandab tema isikliku arengu jaoks 
vajalikud põhioskused; nõuab kindlalt, et 
õpilasi on vaja tulevikuplaanide üle 
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otsustamisel aidata, pakkudes neile 
põhikooli hilises astmes 
karjääriplaneerimise tunde ning erinevaid 
ameteid tutvustavaid koolitusi; 

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib, et noorte inimeste aitamiseks 
töö ning eelkõige esimese töö leidmisel 
tuleb parandada üleminekut 
haridussüsteemist tööle ja kohaldada seda 
vastavalt tööturu vajadustele;

Or. es

Muudatusettepanek 34
Ole Christensen, Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib, et üleminek 
haridussüsteemist tööellu on eriti oluline 
hetk noore inimese elus; kutsub 
liikmesriike üles tõhustama nõuande- ja 
tugiteenuste pakkumist varases etapis, et 
parandada noorte suutlikkust teha oma 
tulevase karjääri kohta teadlikke otsuseid;

Or. en
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Muudatusettepanek 35
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab töökohtade loomise 
potentsiaali rohelises majanduses, 
tervishoius ja sotsiaalhoolekandes ning 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogias, 
ning vajadust investeerida haridusse ja 
koolitustesse, et sellest saaksid 
esmajärjekorras kasu noored;

Or. es

Muudatusettepanek 36
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. märgib, et tuleb julgustada nii 
riigisisest kui ka piiriülest liikuvust, et 
parandada haridust, koolitusi ja 
kahesuunalist õppimist ning viia Euroopa 
tööjõud hõlpsamini vastavusse
nõudlusega;

Or. es

Muudatusettepanek 37
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 5. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
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praktika kvaliteediraamistiku ja 
õpipoisiõppe liidu kohta, mille eesmärk on 
edendada kvaliteetset ametipraktikat kogu 
ELis; kutsub liikmesriike üles rakendama 
kiiresti noortegarantiid, et võidelda noorte 
töötuse vastu, toetudes noorte tööhõive 
algatuse tarbeks eraldatavale 6 miljardi 
euro suurusele ELi fondile; kutsub 
komisjoni üles praktiliselt toetama 
liikmesriike, kes rakendavad 
noortegarantiid;

panna rõhku õpilaste ja noorte 
kvalifikatsioonitasemele, luues praktika 
kvaliteediraamistiku ja õpipoisiõppe liidu, 
mille eesmärk on edendada kvaliteetset 
ametipraktikat kogu ELis; kutsub 
liikmesriike üles rakendama kiiresti 
noortegarantiid, et võidelda noorte töötuse 
vastu, toetudes noorte tööhõive algatuse 
tarbeks eraldatavale 6 miljardi euro 
suurusele ELi fondile; kutsub komisjoni 
üles praktiliselt toetama liikmesriike, kes 
rakendavad noortegarantiid;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
praktika kvaliteediraamistiku ja 
õpipoisiõppe liidu kohta, mille eesmärk on 
edendada kvaliteetset ametipraktikat kogu 
ELis; kutsub liikmesriike üles rakendama 
kiiresti noortegarantiid, et võidelda noorte 
töötuse vastu, toetudes noorte tööhõive 
algatuse tarbeks eraldatavale 6 miljardi 
euro suurusele ELi fondile; kutsub 
komisjoni üles praktiliselt toetama 
liikmesriike, kes rakendavad 
noortegarantiid;

5. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
tasustatud praktika kvaliteediraamistiku ja 
õpipoisiõppe liidu kohta, mille eesmärk on 
edendada kvaliteetset ametipraktikat kogu 
ELis; kordab, kui oluline on õpipoisiõppe 
soodustamiseks ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse (ESV) julgustamine, eelkõige 
vanemas eas kolleegide noorematele 
mentoriks hakkamise kaudu; kutsub 
liikmesriike üles rakendama kiiresti 
noortegarantiid, et võidelda noorte töötuse 
vastu, toetudes noorte tööhõive algatuse 
tarbeks eraldatavale 6 miljardi euro 
suurusele ELi fondile, toetades eelkõige 
mikrofinantseerimise kaudu noorte 
ettevõtlust; kutsub komisjoni üles 
praktiliselt toetama liikmesriike, kes 
rakendavad noortegarantiid;

Or. fr
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Muudatusettepanek 39
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
praktika kvaliteediraamistiku ja 
õpipoisiõppe liidu kohta, mille eesmärk on 
edendada kvaliteetset ametipraktikat kogu 
ELis; kutsub liikmesriike üles rakendama 
kiiresti noortegarantiid, et võidelda noorte 
töötuse vastu, toetudes noorte tööhõive 
algatuse tarbeks eraldatavale 6 miljardi 
euro suurusele ELi fondile; kutsub 
komisjoni üles praktiliselt toetama 
liikmesriike, kes rakendavad 
noortegarantiid;

5. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
praktika kvaliteediraamistiku ja 
õpipoisiõppe liidu kohta, mille eesmärk on 
edendada kvaliteetset ametipraktikat kogu 
ELis; kutsub liikmesriike üles tagama, et 
õppetöö osana toimuvad praktikad oleksid 
osa kindlapiirilisest õppeotstarbelisest 
raamistikust ning et väljaspool õppetööd 
toimuvate praktikatega kaasneksid 
õigused, mille hulka kuuluvad 
sotsiaalkindlustus ning korralik tasu 
vastavalt kollektiivlepingutele ja 
miinimumpalka käsitlevatele 
õigusaktidele; kutsub liikmesriike üles
rakendama kiiresti noortegarantiid ja 
alustama kohe oma projektidega, et 
võidelda noorte töötuse vastu, toetudes 
noorte tööhõive algatuse tarbeks 
eraldatavale 6 miljardi euro suurusele ELi 
fondile ning lisades piisavalt 
omavahendeid; kutsub komisjoni üles 
praktiliselt toetama liikmesriike, kes 
rakendavad noortegarantiid ja tagama 
noorteorganisatsioonide kaasatuse kavade 
kujundamise ja rakendamise kõigil 
tasanditel;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Thomas Händel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 5. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
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praktika kvaliteediraamistiku ja 
õpipoisiõppe liidu kohta, mille eesmärk on 
edendada kvaliteetset ametipraktikat kogu 
ELis; kutsub liikmesriike üles rakendama 
kiiresti noortegarantiid, et võidelda noorte 
töötuse vastu, toetudes noorte tööhõive 
algatuse tarbeks eraldatavale 6 miljardi 
euro suurusele ELi fondile; kutsub 
komisjoni üles praktiliselt toetama 
liikmesriike, kes rakendavad 
noortegarantiid;

praktika kvaliteediraamistiku ja 
õpipoisiõppe liidu kohta, mille eesmärk on 
edendada kvaliteetset ametipraktikat kogu 
ELis; tuletab meelde, et praktikaid tuleks 
läbi viia vaid koolituse või 
ülikoolihariduse osana; kutsub 
liikmesriike üles rakendama kiiresti 
noortegarantiid, et võidelda noorte töötuse 
vastu, toetudes noorte tööhõive algatuse 
tarbeks eraldatavale 6 miljardi euro 
suurusele ELi fondile; kutsub komisjoni 
üles praktiliselt toetama liikmesriike, kes 
rakendavad noortegarantiid;

Or. de

Muudatusettepanek 41
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
praktika kvaliteediraamistiku ja 
õpipoisiõppe liidu kohta, mille eesmärk on 
edendada kvaliteetset ametipraktikat kogu 
ELis; kutsub liikmesriike üles rakendama 
kiiresti noortegarantiid, et võidelda noorte 
töötuse vastu, toetudes noorte tööhõive 
algatuse tarbeks eraldatavale 6 miljardi 
euro suurusele ELi fondile; kutsub 
komisjoni üles praktiliselt toetama 
liikmesriike, kes rakendavad 
noortegarantiid;

5. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
praktika kvaliteediraamistiku ja 
õpipoisiõppe liidu kohta, mille eesmärk on 
edendada kvaliteetset ametipraktikat kogu 
ELis; kutsub seda silmas pidades
liikmesriike üles rakendama kiiresti 
noortegarantiid, et võidelda noorte töötuse 
vastu, toetudes tõhusalt noorte tööhõive 
algatuse tarbeks eraldatavale 6 miljardi 
euro suurusele ELi fondile; kutsub 
komisjoni üles praktiliselt toetama 
liikmesriike, kes rakendavad 
noortegarantiid; rõhutab, et noortegarantii 
tuleb lisada laiemasse aktiivse tööturu 
poliitika raamistikku, tagades samas 
kõrged standardid;

Or. pl

Muudatusettepanek 42
Nadja Hirsch
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
praktika kvaliteediraamistiku ja 
õpipoisiõppe liidu kohta, mille eesmärk on 
edendada kvaliteetset ametipraktikat kogu 
ELis; kutsub liikmesriike üles rakendama 
kiiresti noortegarantiid, et võidelda noorte 
töötuse vastu, toetudes noorte tööhõive 
algatuse tarbeks eraldatavale 6 miljardi 
euro suurusele ELi fondile; kutsub 
komisjoni üles praktiliselt toetama 
liikmesriike, kes rakendavad 
noortegarantiid;

5. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
praktika kvaliteediraamistiku ja 
õpipoisiõppe liidu kohta, mille eesmärk on 
toetada kvaliteetset ametipraktikat kogu 
ELis; juhib siiski tähelepanu sellele, et 
praktikate eesmärk on eelkõige koolitus ja 
kogemuste saamine, ning eeldades, et 
need kestavad lühikest aega, näiteks kolm 
kuud, võivad need olla ka tasustamata;
kutsub liikmesriike üles rakendama kiiresti 
noortegarantiid, et võidelda noorte töötuse 
vastu, toetudes noorte tööhõive algatuse 
tarbeks eraldatavale 6 miljardi euro 
suurusele ELi fondile; kutsub komisjoni 
üles praktiliselt toetama liikmesriike, kes 
rakendavad noortegarantiid;

Or. de

Muudatusettepanek 43
Jean-Luc Bennahmias

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
praktika kvaliteediraamistiku ja 
õpipoisiõppe liidu kohta, mille eesmärk on 
edendada kvaliteetset ametipraktikat kogu 
ELis; kutsub liikmesriike üles rakendama 
kiiresti noortegarantiid, et võidelda noorte 
töötuse vastu, toetudes noorte tööhõive 
algatuse tarbeks eraldatavale 6 miljardi 
euro suurusele ELi fondile; kutsub 
komisjoni üles praktiliselt toetama 
liikmesriike, kes rakendavad 
noortegarantiid;

5. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
praktika kvaliteediraamistiku ja 
õpipoisiõppe liidu kohta, mille eesmärk on 
edendada kvaliteetset ametipraktikat kogu 
ELis; rõhutab, et liikmesriikidel on 
praktikate, õpipoisiõppe ja duaalse 
hariduse jaoks vaja ühist 
õigusraamistikku, kaasa arvatud praktika 
pikkusest mitte sõltuvat miinimumpalka 
ning asjakohast sotsiaalkaitset, et 
edendada noorte liikuvust ja soodustada 
sotsiaalset kaasatust ja edukat tööellu 
sisenemist; kutsub liikmesriike üles 
rakendama kiiresti noortegarantiid, et 
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võidelda noorte töötuse vastu, toetudes 
noorte tööhõive algatuse tarbeks 
eraldatavale 6 miljardi euro suurusele ELi 
fondile; kutsub komisjoni üles praktiliselt 
toetama liikmesriike, kes rakendavad 
noortegarantiid;

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et Euroopa noored ei tohiks 
kannatada kriisi ning valitsuse kõigil 
tasanditel tehtud laiaulatuslike kärbete 
tagajärjel; kutsub liikmesriike ja 
komisjoni üles tagama, et rahalised 
raskused ei takista ELi noortegarantii 
sujuvat rakendamist;

Or. el

Muudatusettepanek 45
Ole Christensen, Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et noortegarantii edu sõltub 
suuresti teistest olemasolevatest avalikest 
poliitikapõhimõtetest, mis tagavad 
vajaliku infrastruktuuri ja 
tööturuasutuste suutlikkuse, et pakkuda 
noortele kohandatud ja individuaalseid 
teenuseid; rõhutab, et edukas 
noortegarantii sõltub ka tööandjate 
jõupingutustest ja tööturu osapoolte
kaasatusest; 
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Or. en

Muudatusettepanek 46
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. nõuab noortegarantii mõju 
suurendamiseks seada selle vanuse 
ülempiir 30 eluaastale;

Or. es

Muudatusettepanek 47
Ole Christensen, Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. on seisukohal, et komisjon peaks 
välja pakkuma kõrgetasemelise praktika 
määratluse, sealhulgas asjakohase tasu 
kriteeriumid, töötingimused ning tervise 
ja ohutusstandardid, olenemata praktika 
kestusest;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. rõhutab. et tööjõu ja nõudluse 
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paremasse vastavusse viimiseks tuleks 
edendada noorte liikuvust, muuhulgas 
EURESe portaali ja programmi „Euroopa 
noored” kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et Euroopa rahalised vahendid 
võivad oluliselt täiendada riikide eelarvest 
tulenevaid vajalikke investeeringuid; 
kutsub liikmesriike üles kasutama 
noorsoostrateegiat rakendades Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) võimalusi; rõhutab, et 
rahaliste vahendite suunamisse noorte
töötusesse tuleks suhtuda kui 
investeeringusse;

6. rõhutab, et Euroopa rahalised vahendid 
võivad oluliselt täiendada riikide eelarvest 
tulenevaid vajalikke investeeringuid; 
kutsub liikmesriike üles kasutama 
noorsoostrateegiat rakendades Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) võimalusi; rõhutab, et 
noorte tööhõivesse suunatud rahaliste 
vahendite ja rahastamisalgatuste puhul
tuleks selgesõnaliselt mainida, et need on 
mõeldud noortele ning suhtuda sellesse 
kui investeeringusse;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et Euroopa rahalised vahendid 
võivad oluliselt täiendada riikide eelarvest 
tulenevaid vajalikke investeeringuid; 
kutsub liikmesriike üles kasutama 
noorsoostrateegiat rakendades Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) võimalusi; rõhutab, et 
rahaliste vahendite suunamisse noorte 

6. rõhutab, et Euroopa rahalised vahendid 
võivad oluliselt täiendada riikide eelarvest 
tulenevaid vajalikke investeeringuid; 
kutsub liikmesriike üles kasutama 
noorsoostrateegiat rakendades Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) võimalusi; rõhutab, et 
rahaliste vahendite suunamisse noorte 
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töötusesse tuleks suhtuda kui 
investeeringusse;

tööhõivesse tuleks suhtuda kui pikaajalisse 
ja püsivasse ning olulisse 
investeeringusse, mis maksimeerib noorte 
potentsiaali nii tööturul kui ka 
ühiskonnas tervikuna; rõhutab, et selle 
investeeringu kasuks räägivad korraga nii 
tugev sotsiaalne, demokraatlik kui ka 
majanduslik pooltargument; juhib 
tähelepanu koolituste ja ametioskuste 
investeeringutasuvusele; rõhutab, et ILO 
soovitas seitsme aasta jooksul 
ajavahemikus 2014–2020 üle Euroopa 
rakendatavate noortegarantii 
programmide eelarve suuruseks 21 
miljardit eurot; rõhutab, et investeerimine 
noortegarantii programmidesse peaks 
jääma kokkuhoiukärbetest puutumata;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et Euroopa rahalised vahendid 
võivad oluliselt täiendada riikide eelarvest 
tulenevaid vajalikke investeeringuid; 
kutsub liikmesriike üles kasutama 
noorsoostrateegiat rakendades Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) võimalusi; rõhutab, et 
rahaliste vahendite suunamisse noorte 
töötusesse tuleks suhtuda kui 
investeeringusse;

6. rõhutab, et Euroopa rahalised vahendid 
võivad toetada programme, mis mõnel 
määral täiendavad riikide eelarvest 
tulenevaid vajalikke investeeringuid, kuigi 
sotsiaalpoliitika jääb muidugi 
küsimuseks, mis kuulub liikmesriikide 
pädevusse ja nende vastutusalasse; kutsub 
liikmesriike üles kasutama 
noorsoostrateegiat rakendades Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) võimalusi; rõhutab, et 
rahaliste vahendite suunamisse noorte
tööhõivesse tuleks suhtuda kui 
investeeringusse tulevikku, sest need 
vähendavad noorte töötuse pikaajalist 
negatiivset mõju;

Or. fi
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Muudatusettepanek 52
Jean-Luc Bennahmias

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et Euroopa rahalised vahendid 
võivad oluliselt täiendada riikide eelarvest 
tulenevaid vajalikke investeeringuid; 
kutsub liikmesriike üles kasutama 
noorsoostrateegiat rakendades Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) võimalusi; rõhutab, et 
rahaliste vahendite suunamisse noorte 
töötusesse tuleks suhtuda kui 
investeeringusse;

6. rõhutab, et Euroopa rahalised vahendid 
võivad oluliselt täiendada riikide eelarvest 
tulenevaid vajalikke investeeringuid; 
kutsub liikmesriike üles kasutama 
noorsoostrateegiat rakendades Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) võimalusi; rõhutab, et 
rahaliste vahendite suunamisse noorte 
tööhõivesse tuleks suhtuda kui 
investeeringusse ning mitte kulusse;
märgib, et tõeline kulu seisneb noorte 
töötuses, mille hind on Eurofoundi 
hinnangul 153 miljardit eurot või 1,2% 
Euroopa Liidu SKP-st;

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Thomas Händel

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et Euroopa rahalised vahendid 
võivad oluliselt täiendada riikide eelarvest 
tulenevaid vajalikke investeeringuid;
kutsub liikmesriike üles kasutama 
noorsoostrateegiat rakendades Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) võimalusi; rõhutab, et 
rahaliste vahendite suunamisse noorte 
töötusesse tuleks suhtuda kui 
investeeringusse;

6. rõhutab, et Euroopa rahalised vahendid 
võivad oluliselt täiendada riikide eelarvest 
tulenevaid vajalikke investeeringuid;
kutsub liikmesriike üles kasutama 
noorsoostrateegiat rakendades Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) võimalusi; rõhutab, et 
rahaliste vahendite suunamisse noorte 
töötusesse tuleks suhtuda kui 
investeeringusse; märgib, et 
noorsoostrateegia jaoks mõeldud 
rahastamisvahenditest ei piisa, eriti 
kriisist enim mõjutatud piirkondadele;
rõhutab, et noorte tööhõive rahastamine 
nõuab ülisuurt investeeringut uutesse 
töökohtadesse;
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Or. de

Muudatusettepanek 54
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. tuletab meelde, et ESF muutub ELi 
poliitikas aina tähtsamaks, eelkõige seoses 
sotsiaalseks kaasatuseks, vaesuse vastu 
võitlemiseks ja püsivate töökohtade 
loomiseks antava abiga, ning rõhutab, et 
25% ühtekuuluvusfondist tuleb eraldada 
ESFile;

Or. es

Muudatusettepanek 55
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et on vaja aktiivset ja 
kaasavat tööturupoliitikat, milles 
sisalduksid erimeetmed noorte jaoks;
palub liikmesriikidel välja selgitada, kas 
teiste liikmesriikide parimad tavad võiksid 
nende tööturule sobida;

Or. de

Muudatusettepanek 56
Malika Benarab-Attou

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab, et noorsoostrateegia 7. nõuab, et noorsoostrateegia 
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rakendamisse kaasatakse kõiki asjaomaseid 
sidusrühmi, eriti tööturu osapooli.

rakendamisse kaasatakse kõiki asjaomaseid 
sidusrühmi, eriti tööturu osapooli ja 
noorteorganisatsioone; soovitab 
komisjonil noorsoostrateegia 
rakendamisele hinnangut andes pidada 
nõu riiklike noortenõukogude 
esindajatega;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Ole Christensen, Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. on veendunud, et struktureeritud 
dialoog on kasulik viis noorte 
otsustusprotsessidesse kaasamiseks ja 
noorsoostrateegia isevastutuse 
edendamiseks; kutsub liikmesriike üles 
toetama kõnealuse foorumi kasutamist 
järgmise noorsoostrateegia tsükli jooksul;

Or. en


