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Pakeitimas 1
Ole Christensen, Evelyn Regner

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. kadangi krizė paskatino jaunimo 
darbo be garantijų didėjimą, o dėl 
trumpalaikių ir ne visos darbo dienos 
sutarčių bei neapmokamos darbo vietos 
sistemos per dažnai keičiamas esamas 
darbas;

Or. en

Pakeitimas 2
Ole Christensen, Evelyn Regner

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. kadangi apskaičiuota, kad dėl 
jaunimo nedalyvavimo darbo rinkoje 
ekonominiai nuostoliai buvo 
153 mlrd. EUR, kurie sudaro 1,2 proc. ES 
BVP3;
__________________
3 Eurofound (2012 m.), „Nedirbantis, 
nesimokantis ir profesiniame mokyme
nedalyvaujantis jaunimas. Ypatumai, 
sąnaudos ir Europos politinio atsako 
priemonės“, Europos Sąjungos Leidinių 
biuras, Liuksemburgas.

Or. en

Pakeitimas 3
Ole Christensen, Evelyn Regner
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Nuomonės projektas
-1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1b. kadangi 2011 m. 7,5 mln. 15–24 m. 
amžiaus jaunimo ir 6,5 mln. 25–29 m. 
amžiaus jaunimo nesimokė, nedirbo ir 
nedalyvavo profesiniame mokyme
(angl. NEET);

Or. en

Pakeitimas 4
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi jaunimo strategijos reikšmę
pirmojo ciklo (2010–2012 m.) metu 
kuriant daug galimybių teikiančią teisinę 
tvarką, apimančią įvairias Komisijos, 
valstybių narių ir atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo 
sritis;

1. apgailestauja dėl menkos jaunimo 
strategijos reikšmės pirmojo ciklo (2010–
2012 m.) metu, pabrėžia, kad teisinė 
tvarka, apimanti įvairias Komisijos, 
valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimo sritis, buvo puiki 
pradžia, tačiau pastangos nebuvo 
pakankamai tvirtos;

Or. en

Pakeitimas 5
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi jaunimo strategijos reikšmę
pirmojo ciklo (2010–2012 m.) metu kuriant 
daug galimybių teikiančią teisinę tvarką, 

1. pažymi, kad nors jaunimo strategija 
daro teigiamą poveikį pirmojo ciklo 
(2010–2012 m.) metu kuriant daug 
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apimančią įvairias Komisijos, valstybių 
narių ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimo sritis;

galimybių teikiančią teisinę tvarką, 
apimančią įvairias Komisijos, valstybių 
narių ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimo sritis, vis dėlto jaunimas 
vis labiau kenčia nuo dabartinės krizės,
todėl pabrėžia, kad svarbu skubiai 
padvigubinti pastangas siekiant užtikrinti 
tinkamą ateitį visai kartai suteikiant 
geresnes galimybes ne tik gauti darbą, 
mokytis ir dalyvauti profesiniame 
mokyme, bet ir naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis, būsto, kultūros ir 
pilietiškumo paslaugomis;

Or. fr

Pakeitimas 6
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad Komisija ir valstybės 
narės turėtų daugiau dėmesio skirti 
tarpsektorinio bendradarbiavimo 
plėtojimui, visų pirma siekiant išnagrinėti, 
kaip jaunimo politikoje ir darbe su 
jaunimu taikomais požiūriais ir metodais 
galima būtų pasinaudoti kituose 
susijusiuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 7
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad valstybės narės galėtų 
būti raginamos imtis priemonių kovoti su 
įvairių kartų skurdu ir atskirtimi tuo 
tikslu naudojantis tarpsektoriniu 
bendradarbiavimu;

Or. en

Pakeitimas 8
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad jaunimo strategijos 
užimtumo aspektai tapo dar svarbesni dėl 
dabartinės krizės ir ypatingai aukšto
jaunimo nedarbo lygio; pabrėžia, jog kito 
ciklo (2013–2015 m.) metu, dėmesį 
skiriant jaunimo nedarbui, švietimui ir 
mokymui, turėtų būti pasiekti du jaunimo 
strategijos bendrieji tikslai – sukurti 
jaunimui lygias galimybes arbo rinkoje ir 
skatinti socialinę įtrauktį;

2. pažymi, kad jaunimo strategijos 
užimtumo aspektais tapo dar svarbesni dėl 
dabartinės krizės; ypatingai aukštas
jaunimo nedarbo lygis didina poreikį
pritarti nuogąstavimams dėl jaunosios 
kartos, kuri tapo esminiu krizės aspektu, 
veiksmingose politikos srityse; pabrėžia, 
jog kito ciklo (2013–2015 m.) metu, 
dėmesį skiriant jaunimo nedarbui, 
švietimui ir mokymui, turėtų būti pasiekti 
du jaunimo strategijos bendrieji tikslai –
sukurti jaunimui lygias galimybes arbo 
rinkoje ir skatinti socialinę įtrauktį;

Or. en

Pakeitimas 9
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad jaunimo strategijos 
užimtumo aspektai tapo dar svarbesni dėl 
dabartinės krizės ir ypatingai aukšto 
jaunimo nedarbo lygio; pabrėžia, jog kito 
ciklo (2013–2015 m.) metu, dėmesį 
skiriant jaunimo nedarbui, švietimui ir 
mokymui, turėtų būti pasiekti du jaunimo 
strategijos bendrieji tikslai – sukurti 
jaunimui lygias galimybes arbo rinkoje ir 
skatinti socialinę įtrauktį;

2. pabrėžia, kad jaunimo strategijos 
užimtumo aspektai tapo dar svarbesni dėl 
dabartinės krizės ir ypatingai aukšto 
jaunimo nedarbo bei nustatytų 
„neveikimo“ sąnaudų lygio ES; pabrėžia, 
jog kito ciklo (2013–2015 m.) metu, 
dėmesį skiriant jaunimo nedarbui, 
savišvietai, formaliajam ir neformaliajam 
švietimui ir mokymui, turėtų būti pasiekti 
du jaunimo strategijos bendrieji tikslai –
sukurti jaunimui lygias galimybes arbo 
rinkoje ir skatinti socialinę įtrauktį; vis 
dėlto pabrėžia, kad vienodų galimybių 
tikslu neatsižvelgiama į didelį neigiamą 
tiek krizės, tiek krizės priemonių poveikį 
jaunimui ir jo dalyvavimui visuomenėje; 
pažymi, kad dėmesys visomis priemonėmis 
telkiamas į jaunimo užimtumą ir nurodo, 
kad dėl to kyla rizika neatsižvelgti į darbo 
kokybę ir jaunimo teises darbe, ypač į 
teisę į tinkamas pajamas; apgailestauja 
dėl įvairių priemonių, kurių imtasi 
siekiant įdarbinti jaunimą, kurių teisės ar 
pajamos mažesnės, ir pabrėžia, kad taip 
skatinama diskriminacija dėl amžiaus;

Or. en

Pakeitimas 10
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad jaunimo strategijos 
užimtumo aspektai tapo dar svarbesni dėl 
dabartinės krizės ir ypatingai aukšto 
jaunimo nedarbo lygio; pabrėžia, jog kito 
ciklo (2013–2015 m.) metu, dėmesį 
skiriant jaunimo nedarbui, švietimui ir 

2. pažymi, kad jaunimo strategijos 
užimtumo aspektai tapo dar svarbesni dėl 
dabartinės krizės ir ypatingai aukšto 
jaunimo nedarbo lygio; pabrėžia, kad 
2013 m. sausio mėn. nedarbo lygis
Europos Sąjungoje siekė 23,6 proc., o dar 
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mokymui, turėtų būti pasiekti du jaunimo 
strategijos bendrieji tikslai – sukurti
jaunimui lygias galimybes arbo rinkoje ir 
skatinti socialinę įtrauktį;

didesnį nerimą kelia tai, kad 8 mln. 15–
24 m. jaunuolių nedalyvauja profesiniame 
mokyme ir neturi darbo; pabrėžia, jog kito 
ciklo (2013–2015 m.) metu, dėmesį 
skiriant jaunimo nedarbui, švietimui ir 
mokymui, turėtų būti pasiekti du jaunimo 
strategijos bendrieji tikslai – sukurti 
jaunimui lygias galimybes arbo rinkoje ir 
skatinti socialinę įtrauktį;

Or. fr

Pakeitimas 11
Lívia Járóka

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad jaunimo strategijos 
užimtumo aspektai tapo dar svarbesni dėl 
dabartinės krizės ir ypatingai aukšto 
jaunimo nedarbo lygio; pabrėžia, jog kito 
ciklo (2013–2015 m.) metu, dėmesį 
skiriant jaunimo nedarbui, švietimui ir 
mokymui, turėtų būti pasiekti du jaunimo 
strategijos bendrieji tikslai – sukurti 
jaunimui lygias galimybes darbo rinkoje ir 
skatinti socialinę įtrauktį;

2. pažymi, kad jaunimo strategijos 
užimtumo aspektai tapo dar svarbesni dėl 
dabartinės krizės ir ypatingai aukšto 
jaunimo nedarbo lygio; vis dėlto pabrėžia, 
kad ES yra maždaug du milijonai 
neužimtų darbo vietų daugiausia dėl 
darbuotojų, turinčių vietos rinkai
reikiamų įgūdžių, trūkumo, pabrėžia, jog 
kito ciklo (2013–2015 m.) metu, dėmesį 
skiriant jaunimo nedarbui, švietimui ir 
mokymui, turėtų būti pasiekti du jaunimo 
strategijos bendrieji tikslai – sukurti 
jaunimui lygias galimybes darbo rinkoje ir 
skatinti socialinę įtrauktį;

Or. en

Pakeitimas 12
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad jaunimo strategijos 
užimtumo aspektai tapo dar svarbesni dėl 
dabartinės krizės ir ypatingai aukšto 
jaunimo nedarbo lygio; pabrėžia, jog kito 
ciklo (2013–2015 m.) metu, dėmesį 
skiriant jaunimo nedarbui, švietimui ir 
mokymui, turėtų būti pasiekti du jaunimo 
strategijos bendrieji tikslai – sukurti 
jaunimui lygias galimybes arbo rinkoje ir 
skatinti socialinę įtrauktį;

2. pažymi, kad jaunimo strategijos 
užimtumo aspektai tapo dar svarbesni dėl 
dabartinės krizės ir ypatingai aukšto
jaunimo nedarbo lygio; pabrėžia, jog kito 
ciklo (2013–2015 m.) metu, dėmesį 
skiriant jaunimo nedarbui, švietimui ir 
mokymui, turėtų būti pasiekti du jaunimo 
strategijos bendrieji tikslai – sukurti 
jaunimui lygias galimybes darbo rinkoje ir 
skatinti socialinę įtrauktį; pažymi, kad 
jaunimo strategija padės siekti strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, ypač susijusių su 
skurdu, mokyklos nebaigimu ir 
užimtumu;

Or. es

Pakeitimas 13
Thomas Händel

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad jaunimo strategijos 
užimtumo aspektai tapo dar svarbesni dėl 
dabartinės krizės ir ypatingai aukšto 
jaunimo nedarbo lygio; pabrėžia, jog kito 
ciklo (2013–2015 m.) metu, dėmesį 
skiriant jaunimo nedarbui, švietimui ir 
mokymui, turėtų būti pasiekti du jaunimo 
strategijos bendrieji tikslai – sukurti 
jaunimui lygias galimybes arbo rinkoje ir 
skatinti socialinę įtrauktį;

2. pažymi, kad jaunimo strategijos 
užimtumo aspektai tapo dar svarbesni dėl 
dabartinės krizės ir ypatingai aukšto 
jaunimo nedarbo lygio; pabrėžia, jog kito 
ciklo (2013–2015 m.) metu, dėmesį 
skiriant jaunimo nedarbui, švietimui ir 
mokymui, turėtų būti pasiekti du jaunimo 
strategijos bendrieji tikslai – sukurti 
jaunimui lygias galimybes darbo rinkoje ir 
skatinti socialinę įtrauktį; pabrėžia, kad 
įgyvendinant jaunimo strategiją 
kokybiškos darbo vietos pirmiausia turi 
būti kuriamos atitinkamoje gimtojoje 
šalyje, kad jauni žmonės galėtų gyventi 
savarankiškai ir nepatirdami skurdo;

Or. de



PE510.626v01-00 10/32 AM\935002LT.doc

LT

Pakeitimas 14
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad norinti pasiekti jaunimo 
strategijos Sąjungos tikslus, dėl daugelio 
šios įmonės aspektų reikia, kad 
suinteresuotosios šalys visais valdžios 
lygmenimis ir įvairiuose politinių veiksmų 
sektoriuose imtųsi konkrečių, nuolatinių 
ir nuoseklių veiksmų; ragina visas 
valstybes nares su Komisijos pagalba 
priimti supaprastintus ir labiau į 
rezultatus orientuotus požiūrius, kuriais 
skiriamas dėmesys konkrečioms 
socialinėms ir ekonominėms sąlygoms ir 
darbo rinkos padėčiai kiekvienoje 
valstybėje narėje;

Or. el

Pakeitimas 15
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia poreikį primygtinai raginti 
toliau telkti pastangas užimtumui ir 
verslumui, kuriais didinamos galimybės 
įsidarbinti, skatinti ir naujoviškiems ir 
kūrybiškiems jaunimo pajėgumams 
plėtoti;

Or. en
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Pakeitimas 16
Ole Christensen, Evelyn Regner

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena pagrindinius strategijos 
„Europa 2020“ tikslus, būtent 75 proc. 
20–64 metų žmonių turi turėti darbą, 
mokyklos nebaigiančių asmenų turėtų 
būti mažiau negu 10 proc. ir bent 20 mln. 
žmonių turi išbristi iš skurdo ir socialinės 
atskirties; pabrėžia, kad jaunimo 
strategijos įgyvendinimas per kitą ciklą 
turėtų būti glaudžiai susijęs su strategijos 
„Europa 2020“ pagrindinių tikslų 
siekimu;

Or. en

Pakeitimas 17
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina valstybes nares paskelbti 
žiniomis ir įrodymais pagrįstas ataskaitas 
dėl jaunimo socialinės padėties ir 
gyvenimo sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 18
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, 
kurioms kyla didelis socialinės atskirties 
pavojus, įskaitant nedirbančius, 
nesimokančius ir profesiniame mokyme 
nedalyvaujančius žmones ir mažiau 
galimybių turintį jaunimą;

3. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, 
kurioms kyla didelis socialinės atskirties 
pavojus, įskaitant profesiniame mokyme 
nedalyvaujantį ar nedirbantį jaunimą, 
mažiau galimybių turintį jaunimą ir 
mokyklos nebaigusį jaunimą;

Or. fr

Pakeitimas 19
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, 
kurioms kyla didelis socialinės atskirties 
pavojus, įskaitant nedirbančius, 
nesimokančius ir profesiniame mokyme 
nedalyvaujančius žmones ir mažiau 
galimybių turintį jaunimą;

3. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, 
kurioms kyla didelis socialinės atskirties 
pavojus, įskaitant nedirbančius, 
nesimokančius ir profesiniame mokyme 
nedalyvaujančius žmones, mažiau 
galimybių turintį jaunimą ir neįgalius 
jaunuolius;

Or. es

Pakeitimas 20
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, 
kurioms kyla didelis socialinės atskirties 
pavojus, įskaitant nedirbančius, 

3. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys nuo 
pat ankstyvo amžiaus turi būti skiriamas 
pažeidžiamoms grupėms, kurioms kyla 
didelis socialinės atskirties pavojus, 
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nesimokančius ir profesiniame mokyme 
nedalyvaujančius žmones ir mažiau 
galimybių turintį jaunimą;

įskaitant nedirbančius, nesimokančius ir 
profesiniame mokyme nedalyvaujančius 
žmones ir mažiau galimybių turintį 
jaunimą; ragina valstybes nares šiuo tikslu 
parengti ir nuosekliai įgyvendinti 
nacionalinius veiksmų planus;

Or. de

Pakeitimas 21
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, 
kurioms kyla didelis socialinės atskirties 
pavojus, įskaitant nedirbančius, 
nesimokančius ir profesiniame mokyme 
nedalyvaujančius žmones ir mažiau 
galimybių turintį jaunimą;

3. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, 
kurioms kyla didelis socialinės atskirties 
pavojus, įskaitant nedirbančius, 
nesimokančius ir profesiniame mokyme 
nedalyvaujančius žmones, neįgaliuosius ir 
mažiau galimybių turintį jaunimą ir 
mažumų, pavyzdžiui, romų, jaunimą, 
nelydimus nepilnamečius, imigrantus; 

Or. fr

Pakeitimas 22
Lívia Járóka

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, 
kurioms kyla didelis socialinės atskirties 
pavojus, įskaitant nedirbančius, 
nesimokančius ir profesiniame mokyme 
nedalyvaujančius žmones ir mažiau 

3. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, 
kurioms kyla didelis socialinės atskirties 
pavojus, įskaitant nedirbančius, 
nesimokančius ir profesiniame mokyme 
nedalyvaujančius žmones ir mažiau 
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galimybių turintį jaunimą; galimybių turintį jaunimą, teikiant jiems 
realias ir apčiuopiamas galimybes, kurios 
padėtų jiems išvengti ilgo ir žalingo 
nedalyvavimo darbo rinkoje, išsaugoti ir 
stiprinti žmogiškąjį kapitalą, ilgainiui 
išsaugoti savo darbo ir karjeros galimybes 
ir didinti savo uždarbio galimybes;

Or. en

Pakeitimas 23
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, 
kurioms kyla didelis socialinės atskirties 
pavojus, įskaitant nedirbančius, 
nesimokančius ir profesiniame mokyme 
nedalyvaujančius žmones ir mažiau 
galimybių turintį jaunimą;

3. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, 
kurioms kyla didelis socialinės atskirties 
pavojus, įskaitant nedirbančius, 
nesimokančius ir profesiniame mokyme 
nedalyvaujančius žmones ir mažiau 
galimybių turintį jaunimą, siekiant skatinti 
aktyvų įsitraukimą į visuomenės veiklą ir 
dalyvavimą joje;

Or. en

Pakeitimas 24
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, 
kurioms kyla didelis socialinės atskirties 
pavojus, įskaitant nedirbančius, 
nesimokančius ir profesiniame mokyme 

3. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, 
kurioms kyla didelis socialinės atskirties 
pavojus, įskaitant nedirbančius, 
nesimokančius ir profesiniame mokyme 
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nedalyvaujančius žmones ir mažiau 
galimybių turintį jaunimą;

nedalyvaujančius žmones ir mažiau 
galimybių turintį jaunimą, ir regionams, 
kuriuose nedirbančio jaunimo lygis viršija 
25 proc.;

Or. en

Pakeitimas 25
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, 
kurioms kyla didelis socialinės atskirties 
pavojus, įskaitant nedirbančius, 
nesimokančius ir profesiniame mokyme 
nedalyvaujančius žmones ir mažiau 
galimybių turintį jaunimą;

3. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, 
kurioms kyla didelis socialinės atskirties 
pavojus, įskaitant nedirbančius, 
nesimokančius ir profesiniame mokyme 
nedalyvaujančius žmones ir mažiau 
galimybių turintį jaunimą; atkreipia 
dėmesį, kad profesinės jaunų žmonių 
karjeros pradžia turi didžiulės įtakos 
tolesniam jų vystymuisi;

Or. pl

Pakeitimas 26
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad jaunimas sudaro daug 
laikinų darbo sutarčių arba ne visos 
darbo dienos sutarčių, todėl svarbu 
užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą;

Or. es
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Pakeitimas 27
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad būtina spręsti mokyklos 
nebaigimo problemą skatinant švietimo 
sektoriaus ir valstybinių ir privačių 
užimtumo tarnybų dialogą, geresnius 
pradinio bei tolesnio profesinio mokymo 
turinio ryšius ir dualinio mokymo sistemų 
taikymą;

4. pabrėžia, kad būtina spręsti mokyklos 
nebaigimo problemą skatinant mokyklą 
baigusių asmenų skaičiaus didinimą
skatinant švietimo sektoriaus ir valstybinių 
ir privačių užimtumo tarnybų dialogą, 
geresnius pradinio bei tolesnio profesinio 
mokymo turinio ryšius ir dualinio mokymo 
sistemų taikymą;

Or. en

Pakeitimas 28
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad būtina spręsti mokyklos 
nebaigimo problemą skatinant švietimo 
sektoriaus ir valstybinių ir privačių 
užimtumo tarnybų dialogą, geresnius 
pradinio bei tolesnio profesinio mokymo 
turinio ryšius ir dualinio mokymo sistemų 
taikymą;

4. pabrėžia, kad būtina spręsti mokyklos 
nebaigimo problemą; pabrėžia, kad 
nesiimant plataus masto integruotų 
veiksmų, strategijos „Europa 2020“ 
tikslas sumažinti mokyklos nebaigusių 
asmenų skaičių nebus pasiektas; ragina 
valstybes nares gerinti ir palengvinti 
dialogo struktūras tarp suinteresuotųjų 
asmenų, švietimo sektoriaus ir užimtumo 
tarnybų bei socialinių ir šeimos tarnybų;
nurodo efektyvumo ir našumo gerinimo 
švietimo, pradinio bei tolesnio profesinio 
mokymo ir jaunimo darbo subjektų turinio 
ryšius ir bendradarbiavimą; pabrėžia, kad 
institucijų bendradarbiavimas be dialogo 
su jais išlieka neveiksmingas; pabrėžia 
svarbius dualinio mokymo sistemų 
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integracinius aspektus; ragina visus 
subjektus iš esmės gerinti ir užtikrinti 
perėjimą nuo švietimo, rengimo ir 
užimtumo, kadangi pereinamieji 
laikotarpiai yra itin didelės rizikos 
laikotarpiai tiems, kuriems gresia atskirtis 
arba mokyklos nebaigimas;

Or. en

Pakeitimas 29
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad būtina spręsti mokyklos 
nebaigimo problemą skatinant švietimo 
sektoriaus ir valstybinių ir privačių 
užimtumo tarnybų dialogą, geresnius 
pradinio bei tolesnio profesinio mokymo 
turinio ryšius ir dualinio mokymo sistemų
taikymą;

4. pabrėžia, kad būtina spręsti mokyklos 
nebaigimo problemą skatinant švietimo 
sektoriaus ir, viena vertus, darbo su 
jaunimu tarnybų, kita vertus, valstybinių 
ir privačių užimtumo tarnybų dialogą, 
geresnius pradinio bei tolesnio profesinio 
mokymo turinio ryšius ir dualinio mokymo 
programų, kuriomis siekiama numatyti ir 
stebėti mokyklos nebaigusių asmenų 
reiškinį ir plėtoti novatoriškas programas, 
pavyzdžiui, dualinį profesinį mokymą ar 
sugrįžimo į mokyklą suteikiant antrą 
galimybę programas, taikymą;

Or. fr

Pakeitimas 30
Lívia Járóka

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad būtina spręsti mokyklos 4. pabrėžia, kad būtina spręsti mokyklos 
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nebaigimo problemą skatinant švietimo 
sektoriaus ir valstybinių ir privačių 
užimtumo tarnybų dialogą, geresnius 
pradinio bei tolesnio profesinio mokymo 
turinio ryšius ir dualinio mokymo sistemų 
taikymą;

nebaigimo problemą skatinant švietimo 
sektoriaus ir valstybinių ir privačių 
užimtumo tarnybų dialogą, geresnius 
pradinio bei tolesnio profesinio mokymo 
turinio ryšius ir dualinio mokymo sistemų 
taikymą; šiuo atžvilgiu pabrėžia galimą 
svarbų ankstyvo vaiko vystymosi vaidmenį 
išsilaisvinant iš užburto daugelio kartų 
menkos nepalankioje padėtyje esančių 
vaikų raidos rato;

Or. en

Pakeitimas 31
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad būtina spręsti mokyklos 
nebaigimo problemą skatinant švietimo 
sektoriaus ir valstybinių ir privačių 
užimtumo tarnybų dialogą, geresnius 
pradinio bei tolesnio profesinio mokymo 
turinio ryšius ir dualinio mokymo sistemų 
taikymą;

4. pabrėžia, kad būtina spręsti mokyklos 
nebaigimo problemą skatinant švietimo 
sektoriaus ir valstybinių ir privačių 
užimtumo tarnybų dialogą, geresnius 
pradinio bei tolesnio profesinio mokymo 
turinio ryšius ir dualinio mokymo sistemų 
taikymą ir stiprinant verslo bei mokyklų 
bendradarbiavimą siekiant mokymo 
programas priderinti prie darbo rinkos 
poreikių;

Or. fr

Pakeitimas 32
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad reikia, kad ir koks 
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pasirinktas kovos su mokyklos nebaigimu 
būdas, užtikrinti, kad kiekvienas asmuo 
gautų pagrindines žinias, reikalingas 
kiekvieno asmens vystymuisi; primygtinai 
teigia, kad kiekvienam mokiniui reikia 
padėti kuriant gyvenimo planą suteikiant 
galimybę įgyti kryptingą išsilavinimą ir 
pasirinkti profesijos modulį nuo vidurinės 
mokyklos pradžios;

Or. fr

Pakeitimas 33
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad siekiant padėti jaunimui 
rasti darbą, ypač pirmąjį, būtina gerinti 
perėjimą iš švietimo ir mokymo sistemos į 
darbo rinką, orientuojantis į darbo rinkos 
poreikius;

Or. es

Pakeitimas 34
Ole Christensen, Evelyn Regner

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. nurodo, kad perėjimas nuo mokslo 
prie darbo – ypač svarbus jaunimo 
gyvenimo momentas; ragina valstybes 
nares ankstyvame etape gerinti patarimų 
ir gairių teikimo paslaugas, kad būtų 
padidintos jaunimo galimybės priimti 
tinkama informacija pagrįstus 
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sprendimus dėl karjeros;

Or. en

Pakeitimas 35
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad yra daug galimybių 
kurti darbo vietas ekologiškos 
ekonomikos, sveikatos priežiūros, 
socialiniuose sektoriuose ir informacinių 
ir ryšių technologijų (IRT) srityje ir kad 
būtina investuoti į švietimą ir mokymą, 
kad jaunimas pagalbą gautų pirmiausia;

Or. es

Pakeitimas 36
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pažymi, kad reikia skatinti judumą tiek 
nacionaliniu, tiek tarptautiniu 
lygmenimis, siekiant gerinti švietimą, 
mokymą bei tarpusavio mokymąsi ir 
sudaryti palankesnes sąlygas tam, kad 
Europos lygmeniu darbo gebėjimų 
pasiūla atitiktų paklausą;

Or. es
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Pakeitimas 37
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria Komisijos pasiūlymams dėl 
stažuočių kokybės sistemos ir gamybinės 
praktikos aljanso, kuriais siekiama skatinti 
aukštos kokybės stažuotes visoje ES; 
siekiant kovoti su jaunimo nedarbu, ragina 
valstybes nares skubiai įgyvendinti 
„Jaunimo garantijų“ iniciatyvą ir panaudoti 
6 mlrd. eurų ES fondų lėšų, skirtų Jaunimo 
užimtumo iniciatyvai; ragina Komisiją 
teikti praktinę paramą jaunimo garantijų 
programą įgyvendinančioms valstybėms 
narėms;

5. pritaria Komisijos pasiūlymams atkreipti 
dėmesį į studentų ir jaunimo 
kvalifikacijos lygį stažuočių kokybės 
sistemoje ir gamybinės praktikos aljanse, 
kuriais siekiama skatinti aukštos kokybės 
stažuotes visoje ES; siekiant kovoti su 
jaunimo nedarbu, ragina valstybes nares 
skubiai įgyvendinti „Jaunimo garantijų“ 
iniciatyvą ir panaudoti 6 mlrd. eurų ES 
fondų lėšų, skirtų Jaunimo užimtumo 
iniciatyvai; ragina Komisiją teikti praktinę 
paramą jaunimo garantijų programą 
įgyvendinančioms valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 38
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria Komisijos pasiūlymams dėl 
stažuočių kokybės sistemos ir gamybinės 
praktikos aljanso, kuriais siekiama skatinti 
aukštos kokybės stažuotes visoje ES; 
siekiant kovoti su jaunimo nedarbu, ragina 
valstybes nares skubiai įgyvendinti 
„Jaunimo garantijų“ iniciatyvą ir panaudoti 
6 mlrd. eurų ES fondų lėšų, skirtų Jaunimo 
užimtumo iniciatyvai; ragina Komisiją 
teikti praktinę paramą jaunimo garantijų 
programą įgyvendinančioms valstybėms 
narėms;

5. pritaria Komisijos pasiūlymams dėl 
mokamų stažuočių kokybės sistemos ir 
gamybinės praktikos aljanso, kuriais 
siekiama skatinti aukštos kokybės 
stažuotes visoje ES; primena, kad svarbu 
skatinti įmonių socialinės atsakomybės 
veiksmus skatinant mokymąsi, būtent kai 
vyresni žmonės įmonėse moko jaunimą;
siekiant kovoti su jaunimo nedarbu, ragina 
valstybes nares skubiai įgyvendinti 
„Jaunimo garantijų“ iniciatyvą ir panaudoti 
6 mlrd. eurų ES fondų lėšų, skirtų Jaunimo 
užimtumo iniciatyvai, būtent remiant 
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jaunimo verslumą naudojant 
mikrofinansavimą; ragina Komisiją teikti 
praktinę paramą jaunimo garantijų 
programą įgyvendinančioms valstybėms 
narėms;

Or. fr

Pakeitimas 39
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria Komisijos pasiūlymams dėl 
stažuočių kokybės sistemos ir gamybinės 
praktikos aljanso, kuriais siekiama skatinti 
aukštos kokybės stažuotes visoje ES; 
siekiant kovoti su jaunimo nedarbu,
ragina valstybes nares skubiai įgyvendinti 
„Jaunimo garantijų“ iniciatyvą ir panaudoti 
6 mlrd. eurų ES fondų lėšų, skirtų Jaunimo 
užimtumo iniciatyvai; ragina Komisiją 
teikti praktinę paramą jaunimo garantijų 
programą įgyvendinančioms valstybėms 
narėms;

5. pritaria Komisijos pasiūlymams dėl 
stažuočių kokybės sistemos ir gamybinės 
praktikos aljanso, kuriais siekiama skatinti 
aukštos kokybės stažuotes visoje ES; 
ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
formaliojo švietimo stažuotės vyktų pagal 
nustatytą pedagoginę sistemą, ir kad 
neformaliojo švietimo stažuotėms būtų 
užtikrintos tam tikros teisės, įskaitant 
socialinį draudimą ir tinkamą darbo 
užmokestį, laikantis kolektyvinių sutarčių 
ir minimalaus darbo užmokesčio teisės 
aktų; siekiant kovoti su jaunimo nedarbu,
ragina valstybes nares skubiai įgyvendinti 
„Jaunimo garantijų“ iniciatyvą ir panaudoti 
6 mlrd. eurų ES fondų lėšų, skirtų Jaunimo 
užimtumo iniciatyvai; ragina Komisiją 
teikti praktinę paramą jaunimo garantijų 
programą įgyvendinančioms valstybėms 
narėms ir užtikrinti jaunimo organizacijų 
dalyvavimą visais lygmenimis kuriant ir 
įgyvendinant programas;

Or. en

Pakeitimas 40
Thomas Händel
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria Komisijos pasiūlymams dėl 
stažuočių kokybės sistemos ir gamybinės 
praktikos aljanso, kuriais siekiama skatinti 
aukštos kokybės stažuotes visoje ES; 
siekiant kovoti su jaunimo nedarbu, ragina 
valstybes nares skubiai įgyvendinti 
„Jaunimo garantijų“ iniciatyvą ir panaudoti 
6 mlrd. eurų ES fondų lėšų, skirtų Jaunimo 
užimtumo iniciatyvai; ragina Komisiją 
teikti praktinę paramą jaunimo garantijų 
programą įgyvendinančioms valstybėms 
narėms;

5. pritaria Komisijos pasiūlymams dėl 
stažuočių kokybės sistemos ir gamybinės 
praktikos aljanso, kuriais siekiama skatinti 
aukštos kokybės stažuotes visoje ES; 
primena, kad stažuotėse turėtų būti 
dalyvaujama tik baigiant tam tikrą 
mokymo programą arba universitetą;
siekiant kovoti su jaunimo nedarbu, ragina 
valstybes nares skubiai įgyvendinti 
„Jaunimo garantijų“ iniciatyvą ir panaudoti 
6 mlrd. eurų ES fondų lėšų, skirtų Jaunimo 
užimtumo iniciatyvai; ragina Komisiją 
teikti praktinę paramą jaunimo garantijų 
programą įgyvendinančioms valstybėms 
narėms;

Or. de

Pakeitimas 41
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria Komisijos pasiūlymams dėl 
stažuočių kokybės sistemos ir gamybinės 
praktikos aljanso, kuriais siekiama skatinti 
aukštos kokybės stažuotes visoje ES; 
siekiant kovoti su jaunimo nedarbu, ragina 
valstybes nares skubiai įgyvendinti 
„Jaunimo garantijų“ iniciatyvą ir panaudoti 
6 mlrd. eurų ES fondų lėšų, skirtų Jaunimo 
užimtumo iniciatyvai; ragina Komisiją 
teikti praktinę paramą jaunimo garantijų 
programą įgyvendinančioms valstybėms 
narėms;

5. pritaria Komisijos pasiūlymams dėl 
stažuočių kokybės sistemos ir gamybinės 
praktikos aljanso, kuriais siekiama skatinti 
aukštos kokybės stažuotes visoje ES; 
siekiant kovoti su jaunimo nedarbu, ragina 
valstybes nares skubiai įgyvendinti 
„Jaunimo garantijų“ iniciatyvą ir 
veiksmingiau panaudoti 6 mlrd. eurų ES 
fondų lėšų, skirtų Jaunimo užimtumo 
iniciatyvai; ragina Komisiją teikti praktinę 
paramą jaunimo garantijų programą 
įgyvendinančioms valstybėms narėms; 
pabrėžia, kad Jaunimo garantijų 
iniciatyvą privalu įtraukti į platesnę 
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aktyvios darbo rinkos politikos sistemą, 
kartu užtikrinant aukštus kokybės 
standartus;

Or. pl

Pakeitimas 42
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria Komisijos pasiūlymams dėl 
stažuočių kokybės sistemos ir gamybinės 
praktikos aljanso, kuriais siekiama skatinti
aukštos kokybės stažuotes visoje ES; 
siekiant kovoti su jaunimo nedarbu, ragina 
valstybes nares skubiai įgyvendinti 
„Jaunimo garantijų“ iniciatyvą ir panaudoti 
6 mlrd. eurų ES fondų lėšų, skirtų Jaunimo 
užimtumo iniciatyvai; ragina Komisiją 
teikti praktinę paramą jaunimo garantijų 
programą įgyvendinančioms valstybėms 
narėms;

5. pritaria Komisijos pasiūlymams dėl 
stažuočių kokybės sistemos ir gamybinės 
praktikos aljanso, kuriais siekiama remti
aukštos kokybės stažuotes visoje ES; 
tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad stažuotės 
visų pirma skirtos mokytis ir įgyti 
patirties, todėl turėtų būti numatyta ir 
nemokamų stažuočių galimybė, jei jos 
trunka trumpai – iki trijų mėnesių;
siekiant kovoti su jaunimo nedarbu, ragina 
valstybes nares skubiai įgyvendinti 
„Jaunimo garantijų“ iniciatyvą ir panaudoti 
6 mlrd. eurų ES fondų lėšų, skirtų Jaunimo 
užimtumo iniciatyvai; ragina Komisiją 
teikti praktinę paramą jaunimo garantijų 
programą įgyvendinančioms valstybėms
narėms;

Or. de

Pakeitimas 43
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria Komisijos pasiūlymams dėl 5. pritaria Komisijos pasiūlymams dėl 
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stažuočių kokybės sistemos ir gamybinės 
praktikos aljanso, kuriais siekiama skatinti 
aukštos kokybės stažuotes visoje ES; 
siekiant kovoti su jaunimo nedarbu, ragina 
valstybes nares skubiai įgyvendinti 
„Jaunimo garantijų“ iniciatyvą ir panaudoti 
6 mlrd. eurų ES fondų lėšų, skirtų Jaunimo 
užimtumo iniciatyvai; ragina Komisiją 
teikti praktinę paramą jaunimo garantijų 
programą įgyvendinančioms valstybėms 
narėms;

stažuočių kokybės sistemos ir gamybinės 
praktikos aljanso, kuriais siekiama skatinti 
aukštos kokybės stažuotes visoje ES;
pabrėžia, kad valstybėse narėse reikia 
sukurti bendrą teisinę sistemą stažuočių, 
mokymo ir dualinio mokymo srityse, 
pagal kurią būtų mokamas minimalus 
atlygis, kad ir kokia būtų mokymo trukmė, 
taip pat užtikrinti tinkamą socialinę 
apsaugą, kad būtų skatinamas jaunimo 
judumas ir socialinė įtrauktis, ir kad 
jaunimas sėkmingai įsilietų į profesinį 
gyvenimą; siekiant kovoti su jaunimo 
nedarbu, ragina valstybes nares skubiai 
įgyvendinti „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą 
ir panaudoti 6 mlrd. eurų ES fondų lėšų, 
skirtų Jaunimo užimtumo iniciatyvai; 
ragina Komisiją teikti praktinę paramą 
jaunimo garantijų programą 
įgyvendinančioms valstybėms narėms;

Or. fr

Pakeitimas 44
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad Europos jaunimas 
neturėtų tapti krizės ir didelių visais
valdžios lygmenimis atliekamų biudžeto 
apkarpymų aukomis; ragina valstybes 
nares ir Komisiją užtikrinti, kad 
finansiniai apribojimai netrukdytų 
sklandžiai įgyvendinti ES „Jaunimo 
garantijų“;

Or. el
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Pakeitimas 45
Ole Christensen, Evelyn Regner

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad jaunimo garantijų 
sėkmė labai priklauso nuo kitų vykdomos 
politikos sričių, užtikrinant reikiamą 
užimtumo tarnybų infrastruktūrą ir 
pajėgumą jaunimui teikti pritaikytas ir 
asmenines paslaugas; pabrėžia, kad 
sėkmingos jaunimo garantijos taip pat 
priklauso nuo darbdavių pastangų ir 
socialinių partnerių įtraukties;

Or. en

Pakeitimas 46
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Jaunimo garantijų iniciatyvos 
veiksmų programą nustatyti 30 metų 
laikotarpiui, kad būtų pagerintas šios 
programos poveikis jaunimui;

Or. es

Pakeitimas 47
Ole Christensen, Evelyn Regner

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. mano, kad Komisija turėtų pasiūlyti 
kokybiškų stažuočių apibrėžtį, įskaitant 
tinkamo užmokesčio, darbo sąlygų ir 
sveikatos ir saugos standartų kriterijus, 
neatsižvelgiant į stažuotės trukmę;

Or. en

Pakeitimas 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. pabrėžia, kad per EURES darbo 
portalą, „Mokymosi visą gyvenimą“ ir 
„Veiklaus jaunimo“ programas turėtų 
būti didinamas jaunimo judumas, kad 
labiau atitiktų darbo pasiūlą ir paklausą;

Or. en

Pakeitimas 49
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad Europos finansavimas gali 
svariai papildyti iš nacionalinių biudžetų 
skiriamas reikalingas investicijas; ragina 
valstybes nares išnaudoti Europos 
socialinio fondo potencialą jaunimo 
strategijos įgyvendinimui; pabrėžia, kad 
ištekliai, naudojami jaunimo nedarbo 
problemai spręsti, turi būti laikomi 

6. pabrėžia, kad Europos finansavimas gali 
svariai papildyti iš nacionalinių biudžetų 
skiriamas reikalingas investicijas; ragina 
valstybes nares išnaudoti Europos 
socialinio fondo potencialą jaunimo 
strategijos įgyvendinimui; pabrėžia, kad 
ištekliai ir finansavimo iniciatyvos, 
naudojami jaunimo nedarbo problemai 
spręsti, turėtų jaunimą aiškiai numatyti 
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investicija; kaip naudos gavėjus ir turėtų būti laikomi 
investicija;

Or. en

Pakeitimas 50
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad Europos finansavimas gali 
svariai papildyti iš nacionalinių biudžetų 
skiriamas reikalingas investicijas; ragina 
valstybes nares išnaudoti Europos 
socialinio fondo potencialą jaunimo 
strategijos įgyvendinimui; pabrėžia, kad 
ištekliai, naudojami jaunimo nedarbo 
problemai spręsti, turi būti laikomi 
investicija;

6. pabrėžia, kad Europos finansavimas gali 
svariai papildyti iš nacionalinių biudžetų 
skiriamas reikalingas investicijas; ragina 
valstybes nares išnaudoti Europos 
socialinio fondo potencialą jaunimo 
strategijos įgyvendinimui; pabrėžia, kad 
ištekliai, naudojami jaunimo nedarbo 
problemai spręsti, turėtų būti laikomi 
ilgalaike ir nuolatine svarbia investicija, 
kad būtų kuo labiau padidintos jaunų 
žmonių galimybės tiek darbo rinkos, tiek 
visos visuomenės atžvilgiu; pabrėžia, kad 
tokiai investicijai yra tiek tvirtų socialinių, 
demokratinių, tiek ekonominių 
argumentų; nurodo didelę investicijų į 
mokymą ir įgūdžius „grąžą“; pabrėžia, 
kad Tarptautinė darbo organizacija 
(angl. ILO) pateikė rekomendaciją dėl 
21 mlrd. EUR biudžeto, skirto per 
septynerių metų laikotarpį 2014–2020 m. 
visoje Europoje įgyvendinti „Jaunimo 
garantijų“ programas; pabrėžia, kad 
jaunimo garantijų programų investicijoms 
neturėtų būti taikomas griežtas išlaidų 
apkarpymas;

Or. en

Pakeitimas 51
Sari Essayah
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad Europos finansavimas gali 
svariai papildyti iš nacionalinių biudžetų 
skiriamas reikalingas investicijas; ragina 
valstybes nares išnaudoti Europos 
socialinio fondo potencialą jaunimo 
strategijos įgyvendinimui; pabrėžia, kad 
ištekliai, naudojami jaunimo nedarbo 
problemai spręsti, turi būti laikomi 
investicija;

6. pabrėžia, kad Europos finansavimu
galima remti programas, kurios tam tikru 
atžvilgiu papildo iš nacionalinių biudžetų 
skiriamas reikalingas investicijas, nors 
socialinės politikos klausimas, žinoma, 
priklauso valstybių narių kompetencijai ir 
jos pačios už jį atsakingos; ragina 
valstybes nares išnaudoti Europos 
socialinio fondo potencialą jaunimo 
strategijos įgyvendinimui; pabrėžia, kad 
ištekliai, naudojami jaunimo nedarbo 
problemai spręsti, ateityje turi būti laikomi 
investicija, kadangi jais mažinamas 
ilgalaikis neigiamas jaunimo nedarbo 
poveikis;

Or. fi

Pakeitimas 52
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad Europos finansavimas gali 
svariai papildyti iš nacionalinių biudžetų 
skiriamas reikalingas investicijas; ragina 
valstybes nares išnaudoti Europos 
socialinio fondo potencialą jaunimo 
strategijos įgyvendinimui; pabrėžia, kad 
ištekliai, naudojami jaunimo nedarbo 
problemai spręsti, turi būti laikomi 
investicija;

6. pabrėžia, kad Europos finansavimas gali 
svariai papildyti iš nacionalinių biudžetų 
skiriamas reikalingas investicijas; ragina 
valstybes nares išnaudoti Europos 
socialinio fondo potencialą jaunimo 
strategijos įgyvendinimui; pabrėžia, kad 
ištekliai, naudojami jaunimo nedarbo 
problemai spręsti, turi būti laikomi 
investicija, o ne kaina; primena, kad 
tikroji jaunimo nedarbo kaina yra 
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 
gerinimo fondo mokami 153 mln. EUR, 
t. y. 1,2 proc. Europos Sąjungos BVP;
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Or. fr

Pakeitimas 53
Thomas Händel

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad Europos finansavimas gali 
svariai papildyti iš nacionalinių biudžetų 
skiriamas reikalingas investicijas; ragina 
valstybes nares išnaudoti Europos 
socialinio fondo potencialą jaunimo 
strategijos įgyvendinimui; pabrėžia, kad 
ištekliai, naudojami jaunimo nedarbo 
problemai spręsti, turi būti laikomi 
investicija;

6. pabrėžia, kad Europos finansavimas gali 
svariai papildyti iš nacionalinių biudžetų 
skiriamas reikalingas investicijas; ragina 
valstybes nares išnaudoti Europos 
socialinio fondo potencialą jaunimo 
strategijos įgyvendinimui; pabrėžia, kad 
ištekliai, naudojami jaunimo nedarbo 
problemai spręsti, turi būti laikomi 
investicija; pažymi, kad planuojamas 
jaunimo strategijos finansavimas yra 
nepakankamas, visų pirma kalbant apie 
regionus, kurie ypač nukentėjo nuo 
krizės; pabrėžia, kad jaunimo užimtumui 
finansuoti reikalingos didelės investicijos 
į naujas darbo vietas;

Or. de

Pakeitimas 54
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad ESF yra vis svarbesnis 
ES politikos sritims, ypač socialinei 
įtraukčiai, kovai su skurdu ir paramai, 
kuri teikiama tvarioms darbo vietoms 
kurti, ir pabrėžia, kad 25 proc. 
Sanglaudos fondo lėšų reikia skirti ESF;
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Or. es

Pakeitimas 55
Evelyn Regner

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia būtinybę vykdyti aktyvią ir 
įtraukią darbo rinkos politiką su 
konkrečiai jaunimui skirtomis 
priemonėmis; ragina valstybes nares 
apsvarstyti, ar kitų valstybių narių 
geriausios patirties pavyzdžius galima 
pritaikyti savo darbo rinkoje;

Or. de

Pakeitimas 56
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina įsitraukti atitinkamus 
suinteresuotuosius subjektus, ypač 
socialinius partnerius, įgyvendinant 
jaunimo strategiją.

7. ragina įsitraukti atitinkamus 
suinteresuotuosius subjektus, ypač 
socialinius partnerius ir jaunimo 
organizacijas, įgyvendinant jaunimo 
strategiją. rekomenduoja Komisijai 
vertinant jaunimo strategijos 
įgyvendinimą konsultuotis su 
nacionalinių jaunimo tarybų atstovais;

Or. en

Pakeitimas 57
Ole Christensen, Evelyn Regner
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Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. mano, kad struktūrinis dialogas –
vertingas žmonių įtraukimo būdas 
priimant sprendimus ir didinant 
atsakomybę už jaunimo strategiją; ragina 
valstybes nares naudotis šiuo forumu per 
kitą jaunimo strategijos ciklą;

Or. en


