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Módosítás 1
Ole Christensen, Evelyn Regner

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. mivel a válság eredményeként a 
fiatalok körében emelkedett a bizonytalan 
formájú foglalkoztatás – a rövid távú és 
részmunkaidős szerződések – aránya, a 
meglévő munkahelyek újbóli betöltése 
során pedig túl gyakran folyamodnak a 
javadalmazásban nem részesülő 
munkavállalókat előnyben részesítő 
programokhoz;

Or. en

Módosítás 2
Ole Christensen, Evelyn Regner

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. mivel a fiatalok munkaerőpiacról 
való távolmaradásából eredő gazdasági 
veszteséget 153 milliárd euróra becsülték, 
ami az uniós GDP 1,2%-ának felel meg3;
__________________
3 Eurofound, 2012, „NEETs: young 
people not in employment, education or 
training: Characteristics, costs and policy 
responses in Europe” (Nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő NEET-fiatalok: Jellemzők, 
költségek és szakpolitikai válaszlépések 
Európában), az Európai Unió 
Kiadóhivatala, Luxembourg.
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Or. en

Módosítás 3
Ole Christensen, Evelyn Regner

Véleménytervezet
-1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1b. mivel 2011-ben 7,5 millió, 15 és 24 év 
közötti fiatal és 6,5 millió, 25 és 29 év 
közötti fiatal nem volt foglalkoztatott, 
illetve nem részesült oktatásban vagy 
képzésben (NEET-fiatalok);

Or. en

Módosítás 4
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi az ifjúsági stratégia 
hatásait az első fázis (2010–2012) során, 
amelyek rugalmas keretet biztosítottak a 
Bizottság, a tagállamok és az érdekelt felek 
ágazatközi bevonására;

1. sajnálatának ad hangot az ifjúsági 
stratégia első fázisa (2010–2012) során 
gyakorolt csekély hatásai kapcsán, és 
hangsúlyozza, hogy a Bizottság, a 
tagállamok és az érdekelt felek ágazatközi 
bevonásának kerete megfelelő kezdeti 
lépés volt, de nem tettek elég határozott 
erőfeszítéseket;

Or. en

Módosítás 5
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi az ifjúsági stratégia 
hatásait az első fázis (2010–2012) során, 
amelyek rugalmas keretet biztosítottak a 
Bizottság, a tagállamok és az érdekelt felek 
ágazatközi bevonására;

1. megjegyzi, hogy jóllehet az ifjúsági 
stratégia az első fázis (2010–2012) során 
pozitív hatásokat gyakorolt azáltal, hogy
rugalmas keretet biztosított a Bizottság, a 
tagállamok és az érdekelt felek ágazatközi 
bevonására, a fiatalok továbbra is 
különösen érintettek, és egyre 
nyugtalanítóbb arányban válnak a 
jelenlegi válság áldozatává; hangsúlyozza 
ezért, hogy sürgősen fokozott 
erőfeszítéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy biztosítsák egy teljes 
nemzedék méltó jövőjét nemcsak a 
foglalkoztatáshoz, az oktatáshoz és a 
képzéshez, hanem a jó egészséghez, a 
lakhatáshoz, a kultúrához való hozzáférés 
és az állampolgársághoz való jog javítása 
révén is;

Or. fr

Módosítás 6
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy a Bizottságnak és a 
tagállamoknak nagyobb hangsúlyt kell 
helyezniük az ágazatközi együttműködés 
fejlesztésére, különösen annak 
megvizsgálása céljából, hogy más releváns 
ágazatokban miként használhatók fel az 
ifjúságpolitikával és az ifjúsági munkával 
kapcsolatos megközelítések és módszerek;

Or. en
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Módosítás 7
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a tagállamokat 
ösztönözni lehetne arra, hogy hozzanak 
intézkedéseket a nemzedékek között 
átörökített szegénység és kirekesztés 
elleni, ágazatközi együttműködés 
keretében folytatandó küzdelem 
érdekében;

Or. en

Módosítás 8
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az ifjúsági stratégia 
foglalkoztatási szempontjai a jelenlegi 
válság és az ifjúsági munkanélküliség 
riasztóan magas szintje miatt egyre 
nagyobb hangsúlyt kapnak; hangsúlyozza, 
hogy a következő fázisnak (2013–2015) az 
ifjúsági munkanélküliség, az oktatás és 
képzés előtérbe helyezésével az ifjúsági 
stratégia két fő célkitűzését kell 
támogatnia, amelyek egyenlő esélyek 
megteremtése a fiatalok számára a 
munkaerőpiacon és a társadalmi befogadás 
elősegítése;

2. megjegyzi, hogy az ifjúsági stratégia 
foglalkoztatási szempontjai a jelenlegi 
válság miatt egyre nagyobb hangsúlyt 
kapnak; az ifjúsági munkanélküliség 
riasztóan magas szintje miatt fokozottan 
szükség van arra, hogy hatékony 
szakpolitikák útján kezeljék a válság 
középpontjában álló fiatalabb generáció 
aggályait; hangsúlyozza, hogy a következő 
fázisnak (2013–2015) az ifjúsági 
munkanélküliség, az oktatás és képzés 
előtérbe helyezésével az ifjúsági stratégia 
két fő célkitűzését kell támogatnia, így
egyenlő esélyeket kell teremtenie a fiatalok 
számára a munkaerőpiacon és elő kell 
segítenie a társadalmi befogadást;

Or. en
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Módosítás 9
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az ifjúsági stratégia 
foglalkoztatási szempontjai a jelenlegi 
válság és az ifjúsági munkanélküliség 
riasztóan magas szintje miatt egyre 
nagyobb hangsúlyt kapnak; hangsúlyozza, 
hogy a következő fázisnak (2013–2015) az 
ifjúsági munkanélküliség, az oktatás és 
képzés előtérbe helyezésével az ifjúsági 
stratégia két fő célkitűzését kell 
támogatnia, amelyek egyenlő esélyek 
megteremtése a fiatalok számára a 
munkaerőpiacon és a társadalmi befogadás 
elősegítése;

2. hangsúlyozza, hogy az ifjúsági stratégia 
foglalkoztatási szempontjai a jelenlegi 
válság, az ifjúsági munkanélküliség 
riasztóan magas szintje és az Unión belüli 
intézkedések elmaradásának becsült 
költségei miatt egyre nagyobb hangsúlyt 
kapnak; hangsúlyozza, hogy a következő 
fázisnak (2013–2015) az ifjúsági 
munkanélküliség, a formális, informális és 
nem formális oktatás és képzés előtérbe 
helyezésével az ifjúsági stratégia két fő 
célkitűzését kell támogatnia, így egyenlő 
esélyeket kell teremtenie a fiatalok számára 
a munkaerőpiacon és elő kell segítenie a 
társadalmi befogadást; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy az egyenlő lehetőségek 
biztosításának célkitűzése nem veszi 
figyelembe a válság, illetve a válságkezelő 
intézkedések fiatalokra és a 
társadalomban való részvételükre 
gyakorolt súlyosan negatív 
következményeit; megjegyzi, hogy 
központi kérdéssé vált a fiatalok 
munkaerő-piaci belépésének bármilyen 
eszközzel történő biztosítása, és rámutat 
arra, hogy ez magában hordozza annak 
kockázatát, hogy figyelmen kívül hagyják 
a munka minőségét és a fiatalokat a 
munkahelyen megillető jogokat, 
különösen a tisztességes jövedelemhez 
való jogot; sajnálatának ad hangot azon 
számos intézkedés kapcsán, amelyek a 
fiatalokat kevesebb jogot vagy jövedelmet 
biztosító foglalkoztatáshoz juttatják, és 
hangsúlyozza, hogy ez már-már életkoron 
alapuló megkülönböztetésnek minősül;

Or. en
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Módosítás 10
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az ifjúsági stratégia 
foglalkoztatási szempontjai a jelenlegi 
válság és az ifjúsági munkanélküliség 
riasztóan magas szintje miatt egyre 
nagyobb hangsúlyt kapnak; hangsúlyozza, 
hogy a következő fázisnak (2013–2015) az 
ifjúsági munkanélküliség, az oktatás és 
képzés előtérbe helyezésével az ifjúsági 
stratégia két fő célkitűzését kell 
támogatnia, amelyek egyenlő esélyek 
megteremtése a fiatalok számára a 
munkaerőpiacon és a társadalmi befogadás 
elősegítése;

2. megjegyzi, hogy foglalkoztatási 
szempontjai tekintetében az ifjúsági 
stratégia a jelenlegi válság és az ifjúsági 
munkanélküliség riasztóan magas szintje 
miatt egyre nagyobb hangsúlyt kap; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Unióban 
az ifjúsági munkanélküliségi ráta 
2013 januárjában elérte a 23,6%-ot, és 
ennél is nyugtalanítóbb, hogy a 15 és 24 
év közöttiek közül 8 millióan nem 
foglalkoztatottak, és nem részesülnek 
oktatásban vagy képzésben (NEET-
személyek); hangsúlyozza, hogy a 
következő fázisnak (2013–2015) az 
ifjúsági munkanélküliség, az oktatás és 
képzés előtérbe helyezésével az ifjúsági 
stratégia két fő célkitűzését kell 
támogatnia, így egyenlő esélyeket kell 
teremtenie a fiatalok számára a 
munkaerőpiacon és elő kell segítenie a 
társadalmi befogadást;

Or. fr

Módosítás 11
Lívia Járóka

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az ifjúsági stratégia 
foglalkoztatási szempontjai a jelenlegi 
válság és az ifjúsági munkanélküliség 
riasztóan magas szintje miatt egyre 
nagyobb hangsúlyt kapnak; hangsúlyozza, 
hogy a következő fázisnak (2013–2015) az 

2. megjegyzi, hogy az ifjúsági stratégia 
foglalkoztatási szempontjai a jelenlegi 
válság és az ifjúsági munkanélküliség 
riasztóan magas szintje miatt egyre 
nagyobb hangsúlyt kapnak; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy mintegy 2 millió 
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ifjúsági munkanélküliség, az oktatás és 
képzés előtérbe helyezésével az ifjúsági 
stratégia két fő célkitűzését kell 
támogatnia, amelyek egyenlő esélyek 
megteremtése a fiatalok számára a 
munkaerőpiacon és a társadalmi befogadás 
elősegítése;

betöltetlen munkahely van az Unióban, 
főként azért, mert a munkavállalók nem 
rendelkeznek a helyi munkaerőpiac által 
igényelt készségekkel; hangsúlyozza, hogy 
a következő fázisnak (2013–2015) az 
ifjúsági munkanélküliség, az oktatás és 
képzés előtérbe helyezésével az ifjúsági 
stratégia két fő célkitűzését kell 
támogatnia, így egyenlő esélyeket kell 
teremtenie a fiatalok számára a 
munkaerőpiacon és elő kell segítenie a 
társadalmi befogadást;

Or. en

Módosítás 12
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az ifjúsági stratégia 
foglalkoztatási szempontjai a jelenlegi 
válság és az ifjúsági munkanélküliség 
riasztóan magas szintje miatt egyre 
nagyobb hangsúlyt kapnak; hangsúlyozza, 
hogy a következő fázisnak (2013–2015) az 
ifjúsági munkanélküliség, az oktatás és 
képzés előtérbe helyezésével az ifjúsági 
stratégia két fő célkitűzését kell 
támogatnia, amelyek egyenlő esélyek 
megteremtése a fiatalok számára a 
munkaerőpiacon és a társadalmi befogadás 
elősegítése;

2. megjegyzi, hogy az ifjúsági stratégia 
foglalkoztatási szempontjai a jelenlegi 
válság és az ifjúsági munkanélküliség 
riasztóan magas szintje miatt egyre 
nagyobb hangsúlyt kapnak; hangsúlyozza, 
hogy a következő fázisnak (2013–2015) az 
ifjúsági munkanélküliség, az oktatás és 
képzés előtérbe helyezésével az ifjúsági 
stratégia két fő célkitűzését kell 
támogatnia, amelyek egyenlő esélyek 
megteremtése a fiatalok számára a 
munkaerőpiacon és a társadalmi befogadás 
elősegítése; megjegyzi, hogy az ifjúsági 
stratégia hozzájárul az Európa 2020 
stratégia céljainak – különösen a 
szegénység és az iskolaelhagyás 
csökkentésével és a foglalkoztatással 
kapcsolatos céljainak – eléréséhez;

Or. es
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Módosítás 13
Thomas Händel

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az ifjúsági stratégia 
foglalkoztatási szempontjai a jelenlegi 
válság és az ifjúsági munkanélküliség 
riasztóan magas szintje miatt egyre 
nagyobb hangsúlyt kapnak; hangsúlyozza, 
hogy a következő fázisnak (2013–2015) az 
ifjúsági munkanélküliség, az oktatás és 
képzés előtérbe helyezésével az ifjúsági 
stratégia két fő célkitűzését kell 
támogatnia, amelyek egyenlő esélyek 
megteremtése a fiatalok számára a 
munkaerőpiacon és a társadalmi befogadás 
elősegítése;

2. megjegyzi, hogy az ifjúsági stratégia 
foglalkoztatási szempontjai a jelenlegi 
válság és az ifjúsági munkanélküliség 
riasztóan magas szintje miatt egyre 
nagyobb hangsúlyt kapnak; hangsúlyozza, 
hogy a következő fázisnak (2013–2015) az 
ifjúsági munkanélküliség, az oktatás és 
képzés előtérbe helyezésével az ifjúsági 
stratégia két fő célkitűzését kell 
támogatnia, amelyek egyenlő esélyek 
megteremtése a fiatalok számára a 
munkaerőpiacon és a társadalmi befogadás 
elősegítése; hangsúlyozza, hogy az ifjúsági 
stratégiának mindenekelőtt az adott 
származási országban kell olyan, magas 
minőségi színvonalat képviselő 
munkahelyeket teremtenie, amelyek a 
fiatalok számára önálló és szegénységtől 
mentes életet tesznek lehetővé;

Or. de

Módosítás 14
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az uniós célok 
eléréséhez az ifjúsági stratégia terén –
ennek a kezdeményezésnek a sokrétű 
jellege miatt is – konkrét, folyamatos, 
következetes és összehangolt 
tevékenységre van szükség a kormányzás 
minden egyes szintjén, minden részt vevő 
szerv részéről és a politikai fellépés 
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különféle területein belül; felhívja a 
tagállamokat, hogy – a Bizottság 
segítségével – alkalmazzanak egyszerűbb 
és eredményorientáltabb megközelítéseket, 
hangsúlyozottan figyelembe véve az egyes 
tagállamok sajátos társadalmi és 
gazdasági körülményeit és 
munkaerőpiacuk állapotát;

Or. el

Módosítás 15
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy határozottan 
ösztönözni kell azokat az erőfeszítéseket, 
amelyek a foglalkoztatásra és a 
vállalkozói tevékenységre, a munkához 
való hozzáférés növelésére, valamint a 
fiatalok innovatív és kreatív 
képességeinek fejlesztésére irányulnak;

Or. en

Módosítás 16
Ole Christensen, Evelyn Regner

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet az Európa 2020 stratégia 
kiemelt céljaira, különösen azokra, 
amelyek szerint el kell érni a 20–64 év 
közöttiek 75%-ának foglalkoztatását, 10% 
alá kell csökkenteni a korai 
iskolaelhagyás mértékét, és legalább 
20 millió embert ki kell emelni a 
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szegénységből és a társadalmi 
kirekesztésből; hangsúlyozza, hogy az 
ifjúsági stratégia következő fázis során 
történő végrehajtásának szorosan 
kapcsolódnia kell az Európa 2020 
stratégia kiemelt céljainak eléréséhez;

Or. en

Módosítás 17
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek 
közzé ismereteken és kutatási 
eredményeken alapuló jelentéseket a 
fiatalok szociális helyzetéről és 
életkörülményeiről;

Or. en

Módosítás 18
Philippe Boulland

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a társadalmi kirekesztés 
magas kockázatának kitett veszélyeztetett 
csoportokra, beleértve a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET) személyeket és a 
hátrányos helyzetű fiatalokat;

3. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a társadalmi kirekesztés 
magas kockázatának kitett veszélyeztetett 
csoportokra, beleértve a képzésben nem 
részesülő vagy munkanélküli, a hátrányos 
helyzetű és az iskolát korán elhagyó
fiatalokat is;

Or. fr
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Módosítás 19
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a társadalmi kirekesztés 
magas kockázatának kitett veszélyeztetett 
csoportokra, beleértve a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET) személyeket és a 
hátrányos helyzetű fiatalokat;

3. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a társadalmi kirekesztés 
magas kockázatának kitett veszélyeztetett 
csoportokra, beleértve a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET) személyeket, a 
hátrányos helyzetű fiatalokat és a 
fogyatékossággal élő fiatalokat;

Or. es

Módosítás 20
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a társadalmi kirekesztés 
magas kockázatának kitett veszélyeztetett 
csoportokra, beleértve a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET) személyeket és a 
hátrányos helyzetű fiatalokat;

3. hangsúlyozza, hogy kisgyermekkoruktól 
fogva különös figyelmet kell fordítani a 
társadalmi kirekesztés magas kockázatának 
kitett veszélyeztetett csoportokra, beleértve 
a nem foglalkoztatott, oktatásban és 
képzésben nem részesülő (NEET) 
személyeket és a hátrányos helyzetű 
fiatalokat; felhívja e célból a tagállamokat, 
hogy alakítsanak ki nemzeti cselekvési 
terveket és következetesen hajtsák végre 
azokat;

Or. de

Módosítás 21
Jean-Luc Bennahmias
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a társadalmi kirekesztés 
magas kockázatának kitett veszélyeztetett 
csoportokra, beleértve a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET) személyeket és a 
hátrányos helyzetű fiatalokat;

3. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a társadalmi kirekesztés 
magas kockázatának kitett veszélyeztetett 
csoportokra, beleértve a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET) személyeket, a 
fogyatékossággal élő személyeket, 
valamint a hátrányos helyzetű és a 
valamely– például a roma – kisebbségből 
származó fiatalokat, továbbá a kísérő 
nélküli kiskorúakat és a bevándorlókat is; 

Or. fr

Módosítás 22
Lívia Járóka

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a társadalmi kirekesztés 
magas kockázatának kitett veszélyeztetett 
csoportokra, beleértve a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET) személyeket és a 
hátrányos helyzetű fiatalokat;

3. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a társadalmi kirekesztés 
magas kockázatának kitett veszélyeztetett 
csoportokra, beleértve a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET) személyeket és a 
hátrányos helyzetű fiatalokat is azáltal, 
hogy olyan valódi és kézzel fogható 
lehetőségeket biztosítanak számukra, 
amelyek segítségével elkerülhetik a 
munkaerőpiacról való hosszú és 
hátrányos távollétet, megőrizhetik és 
erősíthetik humántőkéjüket, hosszú távon 
fenntarthatják foglalkoztatási és 
karrierkilátásaikat, valamint növelhetik 
jövedelemszerzési lehetőségeiket;

Or. en
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Módosítás 23
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a társadalmi kirekesztés 
magas kockázatának kitett veszélyeztetett 
csoportokra, beleértve a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET) személyeket és a 
hátrányos helyzetű fiatalokat;

3. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a társadalmi kirekesztés 
magas kockázatának kitett veszélyeztetett 
csoportokra, beleértve a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET) személyeket és a 
hátrányos helyzetű fiatalokat is, annak 
érdekében, hogy ösztönözzék aktív 
társadalmi részvételüket és 
szerepvállalásukat;

Or. en

Módosítás 24
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a társadalmi kirekesztés 
magas kockázatának kitett veszélyeztetett 
csoportokra, beleértve a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET) személyeket és a 
hátrányos helyzetű fiatalokat;

3. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a társadalmi kirekesztés 
magas kockázatának kitett veszélyeztetett 
csoportokra, beleértve a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET) személyeket és a 
hátrányos helyzetű fiatalokat is, valamint 
azokra a régiókra, amelyekben az ifjúsági 
munkanélküliségi ráta meghaladja a 
25%-ot;

Or. en
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Módosítás 25
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a társadalmi kirekesztés 
magas kockázatának kitett veszélyeztetett 
csoportokra, beleértve a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET) személyeket és a 
hátrányos helyzetű fiatalokat;

3. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a társadalmi kirekesztés 
magas kockázatának kitett veszélyeztetett 
csoportokra, beleértve a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET) személyeket és a 
hátrányos helyzetű fiatalokat; rámutat 
arra, hogy a fiatalok karrierkezdésének 
módja jelentős hatással van későbbi 
előmenetelükre;

Or. pl

Módosítás 26
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megállapítja, hogy az ideiglenes és 
részmunkaidős szerződések nagy 
hányadát a fiatalok kötik, ezért fontos 
megfelelő szociális védelmet biztosítani 
számukra;

Or. es

Módosítás 27
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a korai 
iskolaelhagyás ellen az oktatási ágazat, 
illetve a köz- és magánfoglalkoztatási 
szolgálatok közötti párbeszéd, az alapfokú 
és a magasabb szintű szakképzési rendszer 
kapcsolatának erősítése, valamint a duális 
oktatási rendszerek bevezetése 
segítségével;

4. hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a korai 
iskolaelhagyás ellen a diplomások 
százalékos arányának növelését ösztönző 
intézkedésekkel, valamint az oktatási 
ágazat, illetve a köz- és 
magánfoglalkoztatási szolgálatok közötti 
párbeszéd, az alapfokú és a magasabb 
szintű szakképzési rendszer kapcsolatának 
erősítése, továbbá a duális oktatási 
rendszerek bevezetése segítségével;

Or. en

Módosítás 28
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a korai 
iskolaelhagyás ellen az oktatási ágazat, 
illetve a köz- és magánfoglalkoztatási
szolgálatok közötti párbeszéd, az alapfokú 
és a magasabb szintű szakképzési rendszer
kapcsolatának erősítése, valamint a duális 
oktatási rendszerek bevezetése 
segítségével;

4. hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a korai 
iskolaelhagyás ellen; hangsúlyozza, hogy 
jelentősebb integrált fellépés nélkül nem 
teljesíthető az Európa 2020 stratégiának a 
korai iskolaelhagyás csökkentésével 
kapcsolatos célkitűzése; felhívja a 
tagállamokat, hogy javítsák és segítsék elő 
a következők közötti párbeszédet: az 
érintett személyek, az oktatási ágazat és a 
foglalkoztatási szolgálatok, valamint a 
szociális és családsegítő szolgálatok; 
rámutat az oktatás, az alapfokú és a 
magasabb szintű szakképzési rendszer és 
az ifjúsági munka területének szereplői 
közötti jobb kapcsolatok és együttműködés 
eredményességére és hatékonyságára; 
hangsúlyozza, hogy az érintett 
szereplőkkel folytatott párbeszéd nélkül az 
intézmények közötti együttműködés 
hatástalan marad; hangsúlyozza a duális 
oktatási rendszerek határozott integrációs 
szempontjait; valamennyi szereplőt felhív 
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arra, hogy javítsák jelentősen az oktatás, a 
képzés és a foglalkoztatás közötti 
átmenetet és gondoskodjanak annak 
biztonságáról, mivel az átmenet 
időszakában különösen magas 
kockázatoknak vannak kitéve a 
kirekesztés vagy lemorzsolódás által 
fenyegetett személyek;

Or. en

Módosítás 29
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a korai 
iskolaelhagyás ellen az oktatási ágazat, 
illetve a köz- és magánfoglalkoztatási 
szolgálatok közötti párbeszéd, az alapfokú 
és a magasabb szintű szakképzési rendszer
kapcsolatának erősítése, valamint a duális 
oktatási rendszerek bevezetése 
segítségével;

4. hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a korai 
iskolaelhagyás ellen az oktatási ágazat és
egyrészt a társadalmi-oktatási támogatási 
struktúrák, másrészt a köz- és 
magánfoglalkoztatási szolgálatok közötti 
párbeszéd, az alapfokú és a magasabb 
szintű szakképzési rendszerrel való 
kapcsolatok erősítése, a korai 
iskolaelhagyás megelőzésére és nyomon
követésére irányuló célzott oktatási 
programok bevezetése, valamint innovatív 
programok, például duális képzések vagy 
második esélyt kínáló, az 
újrabeilleszkedést segítő programok 
kialakítása segítségével;

Or. fr

Módosítás 30
Lívia Járóka

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a korai 
iskolaelhagyás ellen az oktatási ágazat, 
illetve a köz- és magánfoglalkoztatási 
szolgálatok közötti párbeszéd, az alapfokú 
és a magasabb szintű szakképzési rendszer 
kapcsolatának erősítése, valamint a duális 
oktatási rendszerek bevezetése 
segítségével;

4. hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a korai 
iskolaelhagyás ellen az oktatási ágazat, 
illetve a köz- és magánfoglalkoztatási 
szolgálatok közötti párbeszéd, az alapfokú 
és a magasabb szintű szakképzési rendszer 
kapcsolatának erősítése, valamint a duális 
oktatási rendszerek bevezetése 
segítségével; hangsúlyozza e tekintetben, 
hogy a kora gyermekkori fejlesztés fontos 
szerepet játszik a hátrányos helyzetű 
gyermekek alacsony humán fejlettségének 
generációról generációra átörökített 
ördögi körének megtörésében;

Or. en

Módosítás 31
Philippe Boulland

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a korai 
iskolaelhagyás ellen az oktatási ágazat, 
illetve a köz- és magánfoglalkoztatási 
szolgálatok közötti párbeszéd, az alapfokú 
és a magasabb szintű szakképzési rendszer 
kapcsolatának erősítése, valamint a duális 
oktatási rendszerek bevezetése 
segítségével;

4. hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a korai 
iskolaelhagyás ellen az oktatási ágazat, 
illetve a köz- és magánfoglalkoztatási 
szolgálatok közötti párbeszéd, az alapfokú 
és a magasabb szintű szakképzési rendszer 
kapcsolatának erősítése, valamint a duális 
oktatási rendszerek bevezetése, továbbá a 
vállalkozások és az iskolák közötti 
partnerségek megerősítése segítségével, 
ezzel segítve elő a képzések munkaerő-
piaci igényekhez való igazítását;

Or. fr

Módosítás 32
Jean-Luc Bennahmias
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy bármely eszközt 
válasszák is a korai iskolaelhagyás 
leküzdésére, biztosítani kell a valamennyi 
egyén személyes kiteljesedéséhez 
elengedhetetlen kulcsfontosságú 
tudásbázis elsajátítását; kitart amellett, 
hogy valamennyi diákot támogatni kell 
saját tervének kialakításában azáltal, hogy 
a középfokú oktatás kezdetétől mindenki 
számára pályaorientációs oktatást, 
valamint az egyes szakmákat 
megismertető modult kínálnak; 

Or. fr

Módosítás 33
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megjegyzi, hogy a fiatalok munkához 
jutásának és különösen az első 
munkahely megtalálásának elősegítése 
érdekében meg kell könnyíteni az 
oktatásból és képzésből a munka világába 
való átmenetet, és ennek középpontjába a 
munkaerőpiac igényeit kell állítani;

Or. es

Módosítás 34
Ole Christensen, Evelyn Regner

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. az oktatás és a munka közötti 
átmenetet a fiatalok életének különösen 
fontos időszakának tartja; felhívja a 
tagállamokat, hogy már korai szakasztól 
kezdve erősítsék meg a tanácsadási és 
iránymutatási szolgáltatások nyújtását a 
fiatalok azon képességének megerősítése 
érdekében, hogy megfelelő információkon 
alapuló döntést hozhassanak jövőbeli 
szakmai pályafutásukról;

Or. en

Módosítás 35
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza a zöld gazdaság, az 
egészségügyi és szociális ágazat, valamint 
az IKT-ágazat munkahelyteremtő 
képességét, és hogy az oktatásba és a 
képzésbe irányuló befektetésre van 
szükség ahhoz, hogy a fiatalok legyenek 
ennek legfőbb kedvezményezettjei;

Or. es

Módosítás 36
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. megjegyzi, hogy az oktatás, a képzés és 
az egymástól való tanulás javítása, 
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valamint az Unióban rendelkezésre álló 
munkaerő-piaci készségek kínálatának és 
keresletének összehangolása érdekében
elő kell mozdítani mind a nemzeti, mind a 
transznacionális mobilitást;

Or. es

Módosítás 37
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a Bizottság javaslatát a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszere, 
valamint a tanulószerződéses gyakorlati 
képzés szövetsége létrehozására, melyek
célja a magas minőségű szakmai 
gyakorlatok EU-szerte megvalósuló
elősegítése; felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen hajtsák végre az „ifjúsági 
garancia” kezdeményezést az ifjúsági 
munkanélküliség leküzdése érdekében, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
számára elérhető 6 milliárd EUR uniós 
forrás segítségével; felhívja a Bizottságot, 
hogy nyújtson gyakorlati segítséget a 
tagállamoknak az ifjúsági garancia 
végrehajtására;

5. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy 
helyezzenek hangsúlyt a hallgatók és a 
fiatalok képesítési szintjére a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszerének, 
valamint a tanulószerződéses gyakorlati 
képzés szövetségének a létrehozása révén, 
amelyek célja a magas minőségű szakmai 
gyakorlatok EU-szerte történő elősegítése; 
felhívja a tagállamokat, hogy sürgősen 
hajtsák végre az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezést az ifjúsági 
munkanélküliség leküzdése érdekében, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
számára elérhető 6 milliárd EUR uniós 
forrás segítségével; felhívja a Bizottságot, 
hogy nyújtson gyakorlati segítséget a 
tagállamoknak az ifjúsági garancia 
végrehajtására;

Or. en

Módosítás 38
Philippe Boulland

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a Bizottság javaslatát a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszere, 
valamint a tanulószerződéses gyakorlati 
képzés szövetsége létrehozására, melyek 
célja a magas minőségű szakmai 
gyakorlatok EU-szerte megvalósuló 
elősegítése; felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen hajtsák végre az „ifjúsági 
garancia” kezdeményezést az ifjúsági 
munkanélküliség leküzdése érdekében, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
számára elérhető 6 milliárd EUR uniós 
forrás segítségével; felhívja a Bizottságot, 
hogy nyújtson gyakorlati segítséget a 
tagállamoknak az ifjúsági garancia 
végrehajtására;

5. üdvözli a Bizottság javaslatát a fizetett 
szakmai gyakorlatok minőségi 
keretrendszere, valamint a 
tanulószerződéses gyakorlati képzés 
szövetsége létrehozására, amelyek célja a 
magas minőségű szakmai gyakorlatok EU-
szerte történő elősegítése; emlékeztet 
annak fontosságára, hogy ösztönözni kell 
a vállalati társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos eljárások kialakítását annak 
érdekében, hogy elősegítsék a 
vállalkozásokon belüli tanulást, 
különösen a fiatalok és a tapasztalt 
munkatársak közötti mentori kapcsolatok 
formájában; felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen hajtsák végre az „ifjúsági 
garancia” kezdeményezést az ifjúsági 
munkanélküliség leküzdése érdekében, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
számára elérhető 6 milliárd EUR uniós 
forrás segítségével, különösen a fiatalok 
vállalkozási tevékenységének 
mikrofinanszírozási eszközökkel való 
támogatása révén; felhívja a Bizottságot, 
hogy nyújtson gyakorlati segítséget a 
tagállamoknak az ifjúsági garancia 
végrehajtására;

Or. fr

Módosítás 39
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a Bizottság javaslatát a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszere, 
valamint a tanulószerződéses gyakorlati 
képzés szövetsége létrehozására, melyek
célja a magas minőségű szakmai 

5. üdvözli a Bizottság javaslatát a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszere, 
valamint a tanulószerződéses gyakorlati 
képzés szövetsége létrehozására, amelyek
célja a magas minőségű szakmai 
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gyakorlatok EU-szerte megvalósuló
elősegítése; felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen hajtsák végre az „ifjúsági 
garancia” kezdeményezést az ifjúsági 
munkanélküliség leküzdése érdekében, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
számára elérhető 6 milliárd EUR uniós 
forrás segítségével; felhívja a Bizottságot, 
hogy nyújtson gyakorlati segítséget a 
tagállamoknak az ifjúsági garancia 
végrehajtására;

gyakorlatok EU-szerte történő elősegítése; 
felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy a formális oktatás 
keretében a szakmai gyakorlatok 
rendelkezzenek jól meghatározott 
pedagógiai kerettel, míg a formális 
oktatáson kívüli gyakorlat tekintetében 
biztosítsanak számos jogot, beleértve a 
társadalombiztosítást, valamint a kollektív 
megállapodások és a minimálbérről szóló 
jogszabályok szerinti megfelelő bért is; 
felhívja a tagállamokat, hogy sürgősen 
hajtsák végre az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezést és azonnal indítsák el 
projektjeiket az ifjúsági munkanélküliség 
leküzdése érdekében, az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés számára 
elérhető 6 milliárd EUR uniós forrás 
segítségével és elegendő saját forrás 
hozzáadásával; felhívja a Bizottságot, 
hogy nyújtson gyakorlati segítséget a 
tagállamoknak az ifjúsági garancia 
végrehajtására és valamennyi szinten 
biztosítsa az ifjúsági szervezetek bevonását 
a programok kialakításába és 
végrehajtásába;

Or. en

Módosítás 40
Thomas Händel

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a Bizottság javaslatát a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszere, 
valamint a tanulószerződéses gyakorlati 
képzés szövetsége létrehozására, melyek 
célja a magas minőségű szakmai 
gyakorlatok EU-szerte megvalósuló 
elősegítése; felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen hajtsák végre az „ifjúsági 
garancia” kezdeményezést az ifjúsági 

5. üdvözli a Bizottság javaslatát a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszere, 
valamint a tanulószerződéses gyakorlati 
képzés szövetsége létrehozására, melyek 
célja a magas minőségű szakmai 
gyakorlatok EU-szerte megvalósuló 
elősegítése; felhívja a figyelmet, hogy 
szakmai gyakorlat csak képzés vagy 
egyetemi képesítés keretében végzendő;
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munkanélküliség leküzdése érdekében, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
számára elérhető 6 milliárd EUR uniós 
forrás segítségével; felhívja a Bizottságot, 
hogy nyújtson gyakorlati segítséget a 
tagállamoknak az ifjúsági garancia 
végrehajtására;

felhívja a tagállamokat, hogy sürgősen 
hajtsák végre az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezést az ifjúsági 
munkanélküliség leküzdése érdekében, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
számára elérhető 6 milliárd EUR uniós 
forrás segítségével; felhívja a Bizottságot, 
hogy nyújtson gyakorlati segítséget a 
tagállamoknak az ifjúsági garancia 
végrehajtására;

Or. de

Módosítás 41
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a Bizottság javaslatát a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszere, 
valamint a tanulószerződéses gyakorlati 
képzés szövetsége létrehozására, melyek 
célja a magas minőségű szakmai 
gyakorlatok EU-szerte megvalósuló 
elősegítése; felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen hajtsák végre az „ifjúsági 
garancia” kezdeményezést az ifjúsági 
munkanélküliség leküzdése érdekében, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
számára elérhető 6 milliárd EUR uniós 
forrás segítségével; felhívja a Bizottságot, 
hogy nyújtson gyakorlati segítséget a 
tagállamoknak az ifjúsági garancia 
végrehajtására;

5. üdvözli a Bizottság javaslatát a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszere, 
valamint a tanulószerződéses gyakorlati 
képzés szövetsége létrehozására, melyek 
célja a magas minőségű szakmai 
gyakorlatok EU-szerte megvalósuló 
elősegítése; ezt szem előtt tartva felhívja a 
tagállamokat, hogy sürgősen hajtsák végre 
az „ifjúsági garancia” kezdeményezést az 
ifjúsági munkanélküliség leküzdése 
érdekében, az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés számára elérhető 6 milliárd 
EUR uniós forrás eredményes 
felhasználásának segítségével; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson gyakorlati 
segítséget a tagállamoknak az ifjúsági 
garancia végrehajtására; kiemeli, hogy az 
„ifjúsági garancia” kezdeményezést a 
magas színvonal biztosítása mellett 
integrálni kell az aktív munkaerő-piaci 
intézkedések szélesebb keretébe;

Or. pl
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Módosítás 42
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a Bizottság javaslatát a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszere, 
valamint a tanulószerződéses gyakorlati 
képzés szövetsége létrehozására, melyek 
célja a magas minőségű szakmai 
gyakorlatok EU-szerte megvalósuló 
elősegítése; felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen hajtsák végre az „ifjúsági 
garancia” kezdeményezést az ifjúsági 
munkanélküliség leküzdése érdekében, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
számára elérhető 6 milliárd EUR uniós 
forrás segítségével; felhívja a Bizottságot, 
hogy nyújtson gyakorlati segítséget a 
tagállamoknak az ifjúsági garancia 
végrehajtására;

5. üdvözli a Bizottság javaslatát a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszere, 
valamint a tanulószerződéses gyakorlati 
képzés szövetsége létrehozására, melyek 
célja a magas minőségű szakmai 
gyakorlatok EU-szerte megvalósuló 
támogatása; utal azonban arra, hogy a 
szakmai gyakorlat célja elsősorban a 
képzés és a tapasztalatszerzés, és ezért az –
rövid, legfeljebb három hónapos 
időtartam esetében – fizetés nélkül is 
lehetséges; felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen hajtsák végre az „ifjúsági 
garancia” kezdeményezést az ifjúsági 
munkanélküliség leküzdése érdekében, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
számára elérhető 6 milliárd EUR uniós 
forrás segítségével; felhívja a Bizottságot, 
hogy nyújtson gyakorlati segítséget a 
tagállamoknak az ifjúsági garancia 
végrehajtására;

Or. de

Módosítás 43
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a Bizottság javaslatát a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszere, 
valamint a tanulószerződéses gyakorlati 
képzés szövetsége létrehozására, melyek
célja a magas minőségű szakmai 
gyakorlatok EU-szerte megvalósuló 

5. üdvözli a Bizottság javaslatát a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszere, 
valamint a tanulószerződéses gyakorlati 
képzés szövetsége létrehozására, amelyek
célja a magas minőségű szakmai 
gyakorlatok EU-szerte történő elősegítése;
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elősegítése; felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen hajtsák végre az „ifjúsági 
garancia” kezdeményezést az ifjúsági 
munkanélküliség leküzdése érdekében, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
számára elérhető 6 milliárd EUR uniós 
forrás segítségével; felhívja a Bizottságot, 
hogy nyújtson gyakorlati segítséget a 
tagállamoknak az ifjúsági garancia 
végrehajtására;

hangsúlyozza, hogy létre kell hozni a 
tagállamok szakmai gyakorlatokkal, 
tanulószerződéses gyakorlati képzsekkel és 
duális képzésekkel kapcsolatos közös jogi 
keretét, amely a képzés hosszától 
függetlenül magában foglalja egy 
minimáljövedelem meghatározását, 
valamint megfelelő szociális védelem 
biztosítását a fiatalok mobilitásának 
elősegítése, továbbá társadalmi 
befogadásuk és sikeres szakmai 
beilleszkedésük ösztönzése érdekében;
felhívja a tagállamokat, hogy sürgősen 
hajtsák végre az „ifjúsági garancia” 
kezdeményezést az ifjúsági 
munkanélküliség leküzdése érdekében, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
számára elérhető 6 milliárd EUR uniós 
forrás segítségével; felhívja a Bizottságot, 
hogy nyújtson gyakorlati segítséget a 
tagállamoknak az ifjúsági garancia 
végrehajtására;

Or. fr

Módosítás 44
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az ifjúságnak 
Európában nem szabad a válság és az 
előirányzott, a kormányzás minden 
szintjére kiterjedő megszorítások 
áldozatává válnia; felhívja a tagállamokat 
és a Bizottságot annak biztosítására, hogy 
a pénzügyi megszorítások ne jelentsenek 
akadályt az ifjúsági garancia 
zökkenésmentes alkalmazásában;

Or. el
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Módosítás 45
Ole Christensen, Evelyn Regner

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az ifjúsági 
garancia sikere nagymértékben függ a 
szükséges infrastruktúrát biztosító más, 
már meglévő közpolitikáktól, valamint a 
foglalkoztatási szolgálatok azon 
képességétől, hogy testre szabott és 
személyre szóló szolgáltatásokat 
nyújtsanak a fiatalok számára; rámutat 
arra, hogy az ifjúsági garancia sikere 
emellett a munkáltatók erőfeszítésein és a 
szociális partnerek bevonásán is múlik; 

Or. en

Módosítás 46
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a.
kéri, hogy az ifjúsági garancia felső 
korhatárát 30 évben állapítsák meg, 
javítva ezzel a garancia hatását;

Or. es

Módosítás 47
Ole Christensen, Evelyn Regner

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5b. véleménye szerint a Bizottságnak 
javaslatot kell tennie a magas minőségű 
szakmai gyakorlat fogalmának 
meghatározására, amelybe fel kell venni a 
tisztességes bérrel és 
munkakörülményekkel, valamint az 
egészségügyi és biztonsági előírásokkal 
kapcsolatos kritériumokat, a szakmai 
gyakorlat hosszától függetlenül;

Or. en

Módosítás 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci 
kereslet és kínálat jobb összehangolása 
érdekében fokozni kell a fiatalok 
mobilitását, többek között az EURES 
foglalkoztatási portál, az egész életen át 
tartó tanulás és a „Fiatalok lendületben” 
program révén;

Or. en

Módosítás 49
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az európai források 
fontos kiegészítői lehetnek a tagállami 
költségvetésből finanszírozandó szükséges 

6. hangsúlyozza, hogy az európai források 
fontos kiegészítői lehetnek a tagállami 
költségvetésből finanszírozandó szükséges 
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beruházásoknak; felhívja a tagállamokat, 
hogy használják ki az Európai Szociális 
Alap (ESZA) nyújtotta lehetőségeket az 
ifjúsági stratégia végrehajtása során; 
kiemeli, hogy az ifjúsági munkanélküliség 
leküzdésére fordított forrásokat 
befektetésként kell értelmezni;

beruházásoknak; felhívja a tagállamokat, 
hogy használják ki az Európai Szociális 
Alap (ESZA) nyújtotta lehetőségeket az 
ifjúsági stratégia végrehajtása során; 
kiemeli, hogy az ifjúsági munkanélküliség 
leküzdésére fordított források és 
finanszírozási kezdeményezések 
kedvezményezettjeiként egyértelműen a 
fiatalokat kell megjelölni, és ezeket 
befektetésként kell értelmezni;

Or. en

Módosítás 50
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az európai források 
fontos kiegészítői lehetnek a tagállami 
költségvetésből finanszírozandó szükséges 
beruházásoknak; felhívja a tagállamokat, 
hogy használják ki az Európai Szociális 
Alap (ESZA) nyújtotta lehetőségeket az 
ifjúsági stratégia végrehajtása során; 
kiemeli, hogy az ifjúsági munkanélküliség 
leküzdésére fordított forrásokat 
befektetésként kell értelmezni;

6. hangsúlyozza, hogy az európai források 
fontos kiegészítői lehetnek a tagállami 
költségvetésből finanszírozandó szükséges 
beruházásoknak; felhívja a tagállamokat, 
hogy használják ki az Európai Szociális 
Alap (ESZA) nyújtotta lehetőségeket az 
ifjúsági stratégia végrehajtása során; 
kiemeli, hogy az ifjúsági munkanélküliség 
leküzdésére fordított forrásokat hosszú 
távú és folyamatos, kulcsfontosságú 
befektetésként kell értelmezni, amelynek 
célja a fiatalokban rejlő lehetőségek 
maximalizálása a munkaerőpiac és a 
társadalom egésze tekintetében egyaránt; 
hangsúlyozza, hogy határozott szociális, 
demokratikus és gazdasági érvek szólnak 
egy ilyen befektetés mellett; rámutat arra, 
hogy a képzésbe és a készségekbe való 
befektetések többszörösen megtérülnek; 
hangsúlyozza, hogy az ILO 21 milliárd 
EUR összegű költségvetést javasolt az 
„ifjúsági garancia” programjainak
Európa-szerte történő végrehajtására a 
2014–2020 közötti hétéves időszak során; 
hangsúlyozza, hogy az „ifjúsági garancia”
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programjaiba való befektetéseket nem 
érhetik megszorítások;

Or. en

Módosítás 51
Sari Essayah

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az európai források 
fontos kiegészítői lehetnek a tagállami 
költségvetésből finanszírozandó szükséges 
beruházásoknak; felhívja a tagállamokat, 
hogy használják ki az Európai Szociális 
Alap (ESZA) nyújtotta lehetőségeket az 
ifjúsági stratégia végrehajtása során; 
kiemeli, hogy az ifjúsági munkanélküliség 
leküzdésére fordított forrásokat 
befektetésként kell értelmezni;

6. hangsúlyozza, hogy az európai források 
támogathatnak olyan programokat, 
amelyek bizonyos mértékig kiegészítői
lehetnek a tagállami költségvetésből 
finanszírozandó szükséges 
beruházásoknak, annak ellenére, hogy a 
szociálpolitika természetesen a tagállamok 
jogkörébe tartozik és azok felelősek érte;
felhívja a tagállamokat, hogy használják ki 
az Európai Szociális Alap (ESZA) 
nyújtotta lehetőségeket az ifjúsági stratégia 
végrehajtása során; kiemeli, hogy az 
ifjúsági munkanélküliség leküzdésére 
fordított forrásokat a jövőbe történő
befektetésként kell értelmezni, mvel 
csökkentik az ifjúsági munkanélküliség 
hosszú távú negatív következményeit;

Or. fi

Módosítás 52
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az európai források 
fontos kiegészítői lehetnek a tagállami 
költségvetésből finanszírozandó szükséges 
beruházásoknak; felhívja a tagállamokat, 
hogy használják ki az Európai Szociális 

6. hangsúlyozza, hogy az európai források 
fontos kiegészítői lehetnek a tagállami 
költségvetésből finanszírozandó szükséges 
beruházásoknak; felhívja a tagállamokat, 
hogy használják ki az Európai Szociális 
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Alap (ESZA) nyújtotta lehetőségeket az 
ifjúsági stratégia végrehajtása során; 
kiemeli, hogy az ifjúsági munkanélküliség 
leküzdésére fordított forrásokat 
befektetésként kell értelmezni;

Alap (ESZA) nyújtotta lehetőségeket az 
ifjúsági stratégia végrehajtása során; 
kiemeli, hogy az ifjúsági munkanélküliség 
leküzdésére fordított forrásokat 
befektetésként és nem költségként kell 
értelmezni; emlékeztet arra, hogy a valódi 
költséget a fiatalok munkanélkülisége 
jelenti, amely költség az Eurofound 
szerint az Európai Unió GDP-jének 1,2%-
át, 153 milliárd eurót tesz ki;

Or. fr

Módosítás 53
Thomas Händel

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az európai források 
fontos kiegészítői lehetnek a tagállami 
költségvetésből finanszírozandó szükséges 
beruházásoknak; felhívja a tagállamokat, 
hogy használják ki az Európai Szociális 
Alap (ESZA) nyújtotta lehetőségeket az 
ifjúsági stratégia végrehajtása során; 
kiemeli, hogy az ifjúsági munkanélküliség 
leküzdésére fordított forrásokat 
befektetésként kell értelmezni;

6. hangsúlyozza, hogy az európai források 
fontos kiegészítői lehetnek a tagállami 
költségvetésből finanszírozandó szükséges 
beruházásoknak; felhívja a tagállamokat, 
hogy használják ki az Európai Szociális 
Alap (ESZA) nyújtotta lehetőségeket az 
ifjúsági stratégia végrehajtása során; 
kiemeli, hogy az ifjúsági munkanélküliség 
leküzdésére fordított forrásokat 
befektetésként kell értelmezni; 
megállapítja, hogy az ifjúsági stratégia 
tervezett finanszírozása nem elegendő, 
különösen a válság által leginkább érintett 
régiók esetében; hangsúlyozza, hogy az 
ifjúsági munkanélküliség leküzdésére 
fordított források biztosítása új 
munkahelyekbe történő jelentős 
befektetéseket tesz szükségessé.

Or. de

Módosítás 54
Verónica Lope Fontagné
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet az ESZA-nak az európai 
politikákban, különösen a társadalmi 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem 
és a fenntartható munkahelyek 
létrehozásának támogatása terén betöltött 
egyre jelentősebb szerepére, és 
hangsúlyozza annak a szükségességét, 
hogy a kohéziós alap 25%-át az ESZA 
számára tartsák fenn;

Or. es

Módosítás 55
Evelyn Regner

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza a fiataloknak szóló 
konkrét intézkedéseket tartalmazó, aktív 
és befogadó munkaerő-piaci politika 
szükségességét; felhívja a tagállamokat, 
hogy vizsgálják meg a más tagállamokban 
bevált módszerekre vonatkozó példák saját 
munkaerőpiacukon való 
megvalósíthatóságát;

Or. de

Módosítás 56
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. minden érdekelt fél, különösen a 
szociális partnerek bevonására hív fel az 
ifjúsági stratégia végrehajtása során.

7. minden érdekelt fél, különösen a 
szociális partnerek és az ifjúsági 
szervezetek bevonására hív fel az ifjúsági 
stratégia végrehajtása során; javasolja, 
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hogy az ifjúsági stratégia végrehajtásának 
értékelésekor a Bizottság folytasson 
konzultációt a tagállami ifjúsági tanácsok 
képviselőivel;

Or. en

Módosítás 57
Ole Christensen, Evelyn Regner

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. véleménye szerint a strukturális 
párbeszéd a fiatalok döntéshozatalba való 
bevonásának és az ifjúsági stratégiával 
kapcsolatos fokozott 
felelősségvállalásának értékes módja; 
felhívja a tagállamokat, hogy az ifjúsági 
stratégia következő fázisa során vegyék 
igénybe az említett fórumot;

Or. en


