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Poprawka 1
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. mając na uwadze, że kryzys 
doprowadził do coraz częstszego 
zatrudniania młodych ludzi na 
niepewnych warunkach – umowach 
krótkoterminowych lub w niepełnym 
wymiarze czasu pracy czy też praktyk bez 
wynagrodzenia, zbyt często zastępujących 
istniejące miejsca pracy;

Or. en

Poprawka 2
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. mając na uwadze, że straty 
ekonomiczne z powodu wycofania 
młodych ludzi z rynku pracy oszacowano 
na 153 mld EUR, co odpowiada 1,2% 
unijnego PKB3;
__________________
3 Eurofound (2012), NEETs: young 
people not in employment, education or 
training: characteristics, costs and policy 
responses in Europe, [Młodzież NEET: 
młodzież niekształcąca się, niepracująca 
ani nieszkoląca się: charakterystyka, 
koszty i rozwiązania polityczne w 
Europie], Urząd Publikacji Unii 
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Europejskiej, Luksemburg.

Or. en

Poprawka 3
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp -1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1b. mając na uwadze, że w roku 2011 nie 
kształciło się, nie pracowało ani nie 
szkoliło się 7,5 miliona młodych osób w 
wieku od 15 do 24 lat oraz 6,5 miliona 
młodych osób w wieku od 25 do 29 lat 
(tzw. młodzież NEET);

Or. en

Poprawka 4
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa wpływ strategii na rzecz 
młodzieży w pierwszym cyklu (2010–
2012), wynikający z wprowadzenia
elastycznych ram ponadsektorowego 
zaangażowania Komisji, państw 
członkowskich i zainteresowanych 
podmiotów;

1. ubolewa nad niewielkim wpływem
strategii na rzecz młodzieży w pierwszym 
cyklu (2010–2012), podkreślając, że
elastyczne ramy ponadsektorowego 
zaangażowania Komisji, państw 
członkowskich i zainteresowanych 
podmiotów stanowiły dobry punkt wyjścia, 
niemniej podjęte wysiłki nie były 
wystarczająco zdecydowane;

Or. en
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Poprawka 5
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa wpływ strategii na rzecz 
młodzieży w pierwszym cyklu (2010–
2012), wynikający z wprowadzenia
elastycznych ram ponadsektorowego 
zaangażowania Komisji, państw 
członkowskich i zainteresowanych 
podmiotów;

1. zauważa, że nawet jeśli wpływ strategii 
na rzecz młodzieży był pozytywny w 
pierwszym cyklu (2010–2012), ponieważ
wprowadzono elastyczne ramy
ponadsektorowego zaangażowania 
Komisji, państw członkowskich i 
zainteresowanych podmiotów, to 
szczególnie młodzi ludzie nadal na 
alarmującą skalę padają ofiarą
trwającego kryzysu. Podkreśla zatem, że 
należy pilnie zwiększyć wysiłki w celu 
zapewnienia godnej przyszłości całemu
pokoleniu, poprawiając nie tylko dostęp 
do pracy, edukacji i szkoleń, lecz także 
dostęp do opieki zdrowotnej, mieszkań, 
kultury i aktywności obywatelskiej; 

Or. fr

Poprawka 6
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że Komisja i państwa 
członkowskie powinny jeszcze bardziej 
skupić się na rozwijaniu współpracy 
międzysektorowej, zwłaszcza po to, by 
zbadać, jak można skorzystać z podejść i 
metod z zakresu polityki młodzieżowej i 
pracy z młodzieżą w innych stosownych 
sektorach;

Or. en
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Poprawka 7
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że można by zachęcić 
państwa członkowskie do przeciwdziałania 
– za pomocą współpracy międzysektorowej 
– zjawisku dziedziczenia ubóstwa i 
wykluczenia;

Or. en

Poprawka 8
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że kwestie z zakresu 
zatrudnienia objęte strategią na rzecz 
młodzieży stają się coraz bardziej naglące 
z uwagi na trwający kryzys i alarmująco 
wysoki poziom bezrobocia osób młodych; 
podkreśla, że następny cykl (2013-2015) 
powinien przyczynić się – dzięki 
skoncentrowaniu go na kwestiach 
bezrobocia osób młodych, edukacji i 
szkolenia – do osiągnięcia dwóch 
nadrzędnych celów strategii na rzecz 
młodzieży, jakimi są: stworzenie młodym 
ludziom równych szans na rynku pracy i 
wspieranie włączenia społecznego;

2. zauważa, że kwestie z zakresu 
zatrudnienia objęte strategią na rzecz 
młodzieży stają się coraz bardziej naglące 
z uwagi na trwający kryzys; alarmująco 
wysoki poziom bezrobocia osób młodych 
czyni jeszcze pilniejszą potrzebę ujęcia w 
skutecznych politykach spraw młodego
pokolenia, które znajduje się w centrum 
kryzysu; podkreśla, że następny cykl 
(2013–2015) powinien przyczynić się –
dzięki skoncentrowaniu go na kwestiach 
bezrobocia osób młodych, edukacji i 
szkolenia – do osiągnięcia dwóch 
nadrzędnych celów strategii na rzecz 
młodzieży, jakimi są: stworzenie młodym 
ludziom równych szans na rynku pracy i 
wspieranie włączenia społecznego;

Or. en
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Poprawka 9
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że kwestie z zakresu 
zatrudnienia objęte strategią na rzecz 
młodzieży stają się coraz bardziej naglące 
z uwagi na trwający kryzys i alarmująco 
wysoki poziom bezrobocia osób młodych; 
podkreśla, że następny cykl (2013-2015) 
powinien przyczynić się – dzięki 
skoncentrowaniu go na kwestiach 
bezrobocia osób młodych, edukacji i 
szkolenia – do osiągnięcia dwóch 
nadrzędnych celów strategii na rzecz 
młodzieży, jakimi są: stworzenie młodym 
ludziom równych szans na rynku pracy i 
wspieranie włączenia społecznego;

2. podkreśla, że kwestie z zakresu 
zatrudnienia objęte strategią na rzecz 
młodzieży stają się coraz bardziej naglące 
z uwagi na trwający kryzys i alarmująco 
wysoki poziom bezrobocia osób młodych, 
a także szacowane koszty braku działania 
wewnątrz UE; podkreśla, że następny cykl 
(2013–2015) powinien przyczynić się –
dzięki skoncentrowaniu go na kwestiach 
bezrobocia osób młodych, edukacji i 
szkolenia, zarówno w wymiarze 
formalnym, jak i nieformalnym i 
pozaformalnym – do osiągnięcia dwóch 
nadrzędnych celów strategii na rzecz 
młodzieży, jakimi są: stworzenie młodym 
ludziom równych szans na rynku pracy i 
wspieranie włączenia społecznego; 
podkreśla jednak, że w ramach celu,
jakim jest zagwarantowanie równych 
szans, nie bierze się pod uwagę znacznego 
niekorzystnego oddziaływania zarówno 
samego kryzysu, jak i związanych z nim 
środków pomocy na młodych ludzi oraz 
na ich uczestnictwo w życiu społecznym; 
dostrzega wysiłki ukierunkowane na 
wprowadzanie młodych ludzi na rynek 
pracy za wszelką cenę, podkreślając w tym 
kontekście, że niesie to ze sobą ryzyko 
pomijania jakości pracy oraz praw 
pracowniczych przysługujących młodym 
ludziom, w szczególności prawa do 
godziwej zapłaty; ubolewa nad zakresem 
działań podjętych w celu wprowadzenia 
młodych ludzi na rynek pracy przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu im 
mniejszych praw i niższej płacy, 
podkreślając, że ociera się to o 
dyskryminację ze względu na wiek;
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Or. en

Poprawka 10
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że kwestie z zakresu 
zatrudnienia objęte strategią na rzecz 
młodzieży stają się coraz bardziej naglące
z uwagi na trwający kryzys i alarmująco 
wysoki poziom bezrobocia osób młodych; 
podkreśla, że następny cykl (2013-2015) 
powinien przyczynić się – dzięki 
skoncentrowaniu go na kwestiach 
bezrobocia osób młodych, edukacji i 
szkolenia – do osiągnięcia dwóch 
nadrzędnych celów strategii na rzecz 
młodzieży, jakimi są: stworzenie młodym 
ludziom równych szans na rynku pracy i 
wspieranie włączenia społecznego;

2. zauważa, że w kwestiach z zakresu 
zatrudnienia strategia na rzecz młodzieży 
staje się coraz bardziej nagląca z uwagi na 
trwający kryzys i alarmująco wysoki 
poziom bezrobocia osób młodych; 
podkreśla, że w styczniu 2013 r. poziom 
ten osiągnął w Unii Europejskiej 23,6% i 
że jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że 
8 milionów osób w wieku od 15 do 24 lat 
nie korzysta z kształcenia ani ze szkoleń 
lub nie pracuje (młodzież NEET); 
podkreśla, że następny cykl (2013–2015) 
powinien przyczynić się – dzięki 
skoncentrowaniu go na kwestiach 
bezrobocia osób młodych, edukacji i 
szkolenia – do osiągnięcia dwóch 
nadrzędnych celów strategii na rzecz 
młodzieży, jakimi są: stworzenie młodym 
ludziom równych szans na rynku pracy i 
wspieranie włączenia społecznego;

Or. fr

Poprawka 11
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że kwestie z zakresu 
zatrudnienia objęte strategią na rzecz 
młodzieży stają się coraz bardziej naglące 

2. zauważa, że kwestie z zakresu 
zatrudnienia objęte strategią na rzecz 
młodzieży stają się coraz bardziej naglące 
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z uwagi na trwający kryzys i alarmująco 
wysoki poziom bezrobocia osób młodych; 
podkreśla, że następny cykl (2013-2015) 
powinien przyczynić się – dzięki 
skoncentrowaniu go na kwestiach 
bezrobocia osób młodych, edukacji i 
szkolenia – do osiągnięcia dwóch 
nadrzędnych celów strategii na rzecz 
młodzieży, jakimi są: stworzenie młodym 
ludziom równych szans na rynku pracy i 
wspieranie włączenia społecznego;

z uwagi na trwający kryzys i alarmująco 
wysoki poziom bezrobocia osób młodych; 
podkreśla jednak, że w całej UE 
nieobsadzonych pozostaje około dwa 
miliony miejsc pracy, co wynika głównie z 
braku pracowników posiadających 
umiejętności wymagane na lokalnym
rynku pracy; podkreśla, że następny cykl 
(2013–2015) powinien przyczynić się –
dzięki skoncentrowaniu go na kwestiach 
bezrobocia osób młodych, edukacji i 
szkolenia – do osiągnięcia dwóch 
nadrzędnych celów strategii na rzecz 
młodzieży, jakimi są: stworzenie młodym 
ludziom równych szans na rynku pracy i 
wspieranie włączenia społecznego;

Or. en

Poprawka 12
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że kwestie z zakresu 
zatrudnienia objęte strategią na rzecz 
młodzieży stają się coraz bardziej naglące 
z uwagi na trwający kryzys i alarmująco 
wysoki poziom bezrobocia osób młodych;
podkreśla, że następny cykl (2013-2015) 
powinien przyczynić się – dzięki 
skoncentrowaniu go na kwestiach 
bezrobocia osób młodych, edukacji i 
szkolenia – do osiągnięcia dwóch 
nadrzędnych celów strategii na rzecz
młodzieży, jakimi są: stworzenie młodym 
ludziom równych szans na rynku pracy i 
wspieranie włączenia społecznego;

2. zauważa, że kwestie z zakresu 
zatrudnienia objęte strategią na rzecz 
młodzieży stają się coraz bardziej naglące 
z uwagi na trwający kryzys i alarmująco 
wysoki poziom bezrobocia osób młodych;
podkreśla, że następny cykl (2013–2015) 
powinien przyczynić się – dzięki 
skoncentrowaniu go na kwestiach 
bezrobocia osób młodych, edukacji i 
szkolenia – do osiągnięcia dwóch 
nadrzędnych celów strategii na rzecz 
młodzieży, jakimi są: stworzenie młodym 
ludziom równych szans na rynku pracy i 
wspieranie włączenia społecznego; 
zauważa, że strategia na rzecz młodzieży 
przyczyni się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020”, w szczególności 
celów odnoszących się do ubóstwa, 
wczesnego kończenia nauki i 
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zatrudnienia;

Or. es

Poprawka 13
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że kwestie z zakresu 
zatrudnienia objęte strategią na rzecz 
młodzieży stają się coraz bardziej naglące 
z uwagi na trwający kryzys i alarmująco 
wysoki poziom bezrobocia osób młodych; 
podkreśla, że następny cykl (2013-2015) 
powinien przyczynić się – dzięki 
skoncentrowaniu go na kwestiach 
bezrobocia osób młodych, edukacji i 
szkolenia – do osiągnięcia dwóch 
nadrzędnych celów strategii na rzecz 
młodzieży, jakimi są: stworzenie młodym 
ludziom równych szans na rynku pracy i 
wspieranie włączenia społecznego;

2. zauważa, że kwestie z zakresu 
zatrudnienia objęte strategią na rzecz 
młodzieży stają się coraz bardziej naglące 
z uwagi na trwający kryzys i alarmująco 
wysoki poziom bezrobocia osób młodych; 
podkreśla, że następny cykl (2013–2015) 
powinien przyczynić się – dzięki 
skoncentrowaniu go na kwestiach 
bezrobocia osób młodych, edukacji i 
szkolenia – do osiągnięcia dwóch 
nadrzędnych celów strategii na rzecz 
młodzieży, jakimi są: stworzenie młodym 
ludziom równych szans na rynku pracy i 
wspieranie włączenia społecznego; 
podkreśla, że strategia na rzecz młodzieży 
powinna przede wszystkim przyczyniać się 
do tworzenia miejsc pracy w danym kraju, 
zapewniając młodym ludziom życie 
samodzielne i zabezpieczone przed
ubóstwem;

Or. de

Poprawka 14
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że aby osiągnąć cele 
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strategii na rzecz młodzieży – ze względu 
na jej wielowymiarowy charakter –
potrzebne są określone, ciągłe i 
skoordynowane działania realizowane 
przez wszystkie zainteresowane podmioty 
na każdym szczeblu władzy oraz w ramach 
różnych sektorów działalności politycznej; 
wzywa państwa członkowskie – przy
wsparciu Europy – do tego, aby przyjęły
uproszczone i zorientowane na rezultaty 
podejścia, które uwzględnią szczególne 
uwarunkowania społeczno-ekonomiczne 
oraz stan rynku pracy w każdym państwie 
członkowskim;

Or. el

Poprawka 15
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla konieczność podejmowania 
dalszych wysiłków na rzecz zatrudnienia i 
przedsiębiorczości, poprawy dostępu do 
pracy, a także rozwoju innowacyjności i 
kreatywności młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 16
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina główne cele strategii 
„Europa 2020”, a mianowicie osiągnięcie 
wynoszącego 75% poziomu zatrudnienia 
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wśród osób w wieku od 20 do 64 lat oraz 
niższego niż 10% odsetka osób, które 
wcześnie kończą naukę, a także 
wyciągnięcie co najmniej 20 milionów 
osób z ubóstwa i kręgu wykluczenia 
społecznego; podkreśla, że wdrożenie
strategii na rzecz młodzieży w następnym 
cyklu powinno być w sposób ścisły 
powiązane z osiągnięciem głównych celów 
strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 17
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. apeluje do państw członkowskich o 
przedstawienie opartych na wiedzy oraz 
dowodach sprawozdań dotyczących 
sytuacji społecznej i warunków życia 
wśród młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 18
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na słabsze grupy społeczne 
zagrożone wysokim ryzykiem wykluczenia 
społecznego, w tym osoby niekształcące 
się, niepracujące ani nieszkolące się;

3. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na słabsze grupy społeczne 
zagrożone wysokim ryzykiem wykluczenia 
społecznego, w tym osoby
niewykształcone lub bezrobotne, osoby 
pochodzące z ubogich środowisk oraz 
wcześnie kończące naukę;
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Or. fr

Poprawka 19
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na słabsze grupy społeczne 
zagrożone wysokim ryzykiem wykluczenia 
społecznego, w tym osoby niekształcące 
się, niepracujące ani nieszkolące się;

3. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na słabsze grupy społeczne 
zagrożone wysokim ryzykiem wykluczenia 
społecznego, w tym osoby niekształcące 
się, niepracujące ani nieszkolące się, osoby 
młode znajdujące się w niekorzystnej
sytuacji i młode osoby niepełnosprawne;

Or. es

Poprawka 20
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na słabsze grupy społeczne
zagrożone wysokim ryzykiem wykluczenia 
społecznego, w tym osoby niekształcące 
się, niepracujące ani nieszkolące się;

3. podkreśla, że należy od okresu 
wczesnego dzieciństwa zwrócić szczególną 
uwagę na osoby należące do słabszych 
grup społecznych zagrożone wysokim 
ryzykiem wykluczenia społecznego, w tym 
osoby niekształcące się, niepracujące ani 
nieszkolące się i młodzież znajdującą się w 
niekorzystnej sytuacji; wzywa w związku z 
tym państwa członkowskie, aby 
opracowały i konsekwentnie realizowały 
krajowe plany działań;

Or. de
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Poprawka 21
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na słabsze grupy społeczne 
zagrożone wysokim ryzykiem wykluczenia 
społecznego, w tym osoby niekształcące 
się, niepracujące ani nieszkolące się;

3. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na słabsze grupy społeczne 
zagrożone wysokim ryzykiem wykluczenia 
społecznego, w tym osoby niekształcące 
się, niepracujące ani nieszkolące się, osoby 
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji 
oraz młodzież pochodzącą z ubogich 
środowisk i młodzież należącą do 
mniejszości takich jak Romowie, 
małoletni bez opieki, imigranci; 

Or. fr

Poprawka 22
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na słabsze grupy społeczne 
zagrożone wysokim ryzykiem wykluczenia 
społecznego, w tym osoby niekształcące 
się, niepracujące ani nieszkolące się;

3. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na słabsze grupy społeczne 
zagrożone wysokim ryzykiem wykluczenia 
społecznego, w tym osoby niekształcące 
się, niepracujące ani nieszkolące się i 
młodzież znajdującą się w niekorzystnej 
sytuacji, poprzez zagwarantowanie im 
rzeczywistych i konkretnych możliwości
pozwalających na uniknięcie 
długotrwałego i szkodliwego pozostawania 
poza rynkiem pracy, zachowanie i 
wzmocnienie ich kapitału ludzkiego, 
utrzymanie przez nich perspektyw 
zatrudnienia i kariery w długiej 
perspektywie, a także zwiększenie 
możliwości zarobkowych;



AM\935002PL.doc 15/34 PE510.626v01-00

PL

Or. en

Poprawka 23
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na słabsze grupy społeczne 
zagrożone wysokim ryzykiem wykluczenia 
społecznego, w tym osoby niekształcące 
się, niepracujące ani nieszkolące się;

3. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na słabsze grupy społeczne 
zagrożone wysokim ryzykiem wykluczenia 
społecznego, w tym osoby niekształcące 
się, niepracujące ani nieszkolące się i 
młodzież znajdującą się w niekorzystnej 
sytuacji, w celu zachęcenia ich do 
aktywnego zaangażowania się w życie 
społeczne i udziału w nim;

Or. en

Poprawka 24
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na słabsze grupy społeczne 
zagrożone wysokim ryzykiem wykluczenia 
społecznego, w tym osoby niekształcące 
się, niepracujące ani nieszkolące się;

3. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na słabsze grupy społeczne 
zagrożone wysokim ryzykiem wykluczenia 
społecznego, w tym osoby niekształcące 
się, niepracujące ani nieszkolące się i 
młodzież znajdującą się w niekorzystnej 
sytuacji, a także na regiony, w których 
poziom bezrobocia wśród osób młodych
przekracza 25%;

Or. en
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Poprawka 25
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na słabsze grupy społeczne 
zagrożone wysokim ryzykiem wykluczenia 
społecznego, w tym osoby niekształcące 
się, niepracujące ani nieszkolące się;

3. podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na słabsze grupy społeczne 
zagrożone wysokim ryzykiem wykluczenia 
społecznego, w tym osoby niekształcące 
się, niepracujące ani nieszkolące się; 
zwraca uwagę, że początek kariery 
zawodowej młodych osób ma istotny 
wpływ na ich dalszy rozwój;

Or. pl

Poprawka 26
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. stwierdza, że duża część osób młodych 
pracuje w oparciu o umowy na czas 
określony bądź w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, dlatego konieczne jest 
zapewnienie odpowiedniej ochrony 
socjalnej;

Or. es

Poprawka 27
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę przeciwdziałania 
wczesnemu kończeniu nauki poprzez 
dialog między sektorem edukacji a 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, lepsze powiązanie 
pierwotnego szkolenia zawodowego z 
późniejszymi szkoleniami, a także poprzez 
wprowadzenie podwójnego systemu 
edukacji;

4. podkreśla potrzebę przeciwdziałania 
wczesnemu kończeniu nauki w drodze 
zachęcania do zwiększania odsetka 
absolwentów poprzez dialog między 
sektorem edukacji a publicznymi i 
prywatnymi służbami zatrudnienia, lepsze 
powiązanie pierwotnego szkolenia 
zawodowego z późniejszymi szkoleniami, 
a także poprzez wprowadzenie 
podwójnego systemu edukacji;

Or. en

Poprawka 28
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę przeciwdziałania 
wczesnemu kończeniu nauki poprzez
dialog między sektorem edukacji a 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, lepsze powiązanie
pierwotnego szkolenia zawodowego z 
późniejszymi szkoleniami, a także poprzez 
wprowadzenie podwójnego systemu 
edukacji;

4. podkreśla potrzebę przeciwdziałania 
wczesnemu kończeniu nauki; podkreśla, że 
bez podjęcia na dużą skalę 
zintegrowanych działań cele strategii 
„Europa 2020” w zakresie zmniejszenia 
liczby osób wcześniej kończących naukę 
nie zostaną osiągnięte; apeluje do państw 
członkowskich o usprawnienie i 
uproszczenie struktur dialogu między: 
zainteresowanymi osobami, sektorem 
edukacji a służbami zatrudnienia oraz 
służbami socjalnymi i rodzinnymi; 
wskazuje na efektywność i skuteczność 
usprawnienia powiązań oraz współpracy 
pomiędzy podmiotami w obszarze
edukacji, pierwotnego i późniejszego
szkolenia zawodowego oraz pracy z 
młodzieżą; podkreśla, że współpraca 
pomiędzy instytucjami bez dialogu z 
zainteresowanymi podmiotami pozostaje 
nieskuteczna; podkreśla silne aspekty 
integracyjne podwójnego systemu 
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edukacji; apeluje do wszystkich 
podmiotów o znaczące usprawnienie i 
zabezpieczenie przejść pomiędzy etapami 
edukacji, szkoleń i zatrudnienia, gdyż 
okresy przejścia stanowią jednocześnie 
okresy niezwykle dużego ryzyka dla osób 
zagrożonych wykluczeniem lub wczesnym 
zakończeniem nauki;

Or. en

Poprawka 29
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę przeciwdziałania 
wczesnemu kończeniu nauki poprzez 
dialog między sektorem edukacji a 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, lepsze powiązanie 
pierwotnego szkolenia zawodowego z 
późniejszymi szkoleniami, a także poprzez 
wprowadzenie podwójnego systemu 
edukacji;

4. podkreśla potrzebę przeciwdziałania 
wczesnemu kończeniu nauki poprzez 
dialog między sektorem edukacji a 
strukturami związanymi z animacją 
społeczno-edukacyjną z jednej strony i 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia z drugiej strony, lepsze 
powiązanie pierwotnego szkolenia 
zawodowego z późniejszymi szkoleniami, 
a także poprzez wprowadzenie 
ukierunkowanych programów nauczania 
mających na celu zapobieganie 
wczesnemu kończeniu nauki i 
monitorowanie tego zjawiska oraz poprzez 
rozwój innowacyjnych programów, takich 
jak podwójny system szkolenia lub 
programy ponownego zatrudnienia 
polegające na umożliwieniu skorzystania 
z drugiej szansy;

Or. fr

Poprawka 30
Lívia Járóka
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę przeciwdziałania 
wczesnemu kończeniu nauki poprzez 
dialog między sektorem edukacji a 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, lepsze powiązanie 
pierwotnego szkolenia zawodowego z 
późniejszymi szkoleniami, a także poprzez 
wprowadzenie podwójnego systemu 
edukacji;

4. podkreśla potrzebę przeciwdziałania 
wczesnemu kończeniu nauki poprzez 
dialog między sektorem edukacji a 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, lepsze powiązanie 
pierwotnego szkolenia zawodowego z 
późniejszymi szkoleniami, a także poprzez 
wprowadzenie podwójnego systemu 
edukacji; w tym zakresie podkreśla istotną 
rolę jaką w wyjściu z błędnego, 
międzypokoleniowego koła niskiego 
poziomu rozwoju społecznego przez dzieci 
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji
może odegrać rozwój we wczesnym 
dzieciństwie;

Or. en

Poprawka 31
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę przeciwdziałania 
wczesnemu kończeniu nauki poprzez 
dialog między sektorem edukacji a 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, lepsze powiązanie 
pierwotnego szkolenia zawodowego z 
późniejszymi szkoleniami, a także poprzez 
wprowadzenie podwójnego systemu 
edukacji;

4. podkreśla potrzebę przeciwdziałania 
wczesnemu kończeniu nauki poprzez 
dialog między sektorem edukacji a 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, lepsze powiązanie 
pierwotnego szkolenia zawodowego z 
późniejszymi szkoleniami, a także poprzez 
wprowadzenie podwójnego systemu 
edukacji oraz wzmocnienie współpracy 
między przedsiębiorstwami a szkołami w 
celu dopasowania szkoleń do potrzeb 
rynku pracy;

Or. fr
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Poprawka 32
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla konieczność zapewnienia 
możliwości zdobycia podstawowej wiedzy 
niezbędnej dla samorealizacji każdej 
osoby, niezależnie od wybranych metod 
przeciwdziałania wczesnemu kończeniu 
nauki. Podkreśla konieczność wspierania 
każdego ucznia w tworzeniu
indywidualnego planu poprzez 
wprowadzanie ukierunkowanej edukacji
dla wszystkich oraz modułu 
przewidującego zapoznanie się z różnymi 
zawodami już od początku kształcenia 
średniego;

Or. fr

Poprawka 33
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że aby pomóc osobom 
młodym w znalezieniu zatrudnienia, w 
szczególności pierwszej pracy, należy
usprawnić przejście od edukacji i 
szkolenia do pracy, ukierunkowując osoby 
młode zgodnie z zapotrzebowaniem na 
rynku pracy;

Or. es
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Poprawka 34
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uznaje, że przejście z etapu kształcenia 
do życia zawodowego jest dla młodych 
ludzi szczególnie ważnym momentem; 
apeluje do państw członkowskich o 
zintensyfikowanie usług poradnictwa na 
wczesnym etapie, tak aby poprawić 
umiejętności młodych ludzi w zakresie 
podejmowania przez nich odpowiednio 
świadomych decyzji co do ich dalszej 
kariery;

Or. en

Poprawka 35
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla potencjał tworzenia nowych 
miejsc pracy w sektorach gospodarki 
ekologicznej, ochrony zdrowia i usług 
socjalnych oraz technologii informacyjno-
komunikacyjnych, a także potrzebę 
inwestycji w edukację i szkolenie, aby w 
pierwszej kolejności skorzystały z nich 
osoby młode;

Or. es

Poprawka 36
Verónica Lope Fontagné
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Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. zauważa potrzebę wzmacniania 
mobilności, zarówno na szczeblu
krajowym, jak i międzynarodowym, w celu
poprawy poziomu edukacji, szkoleń i 
wzajemnego uczenia się, a także w celu
zapewnienia na szczeblu europejskim 
równowagi między podażą a popytem na 
określone umiejętności zawodowe;

Or. es

Poprawka 37
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące ram jakości dla staży 
oraz europejskiego sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego, mające na 
celu promowanie wysokiej jakości staży w 
całej UE; apeluje do państw członkowskich 
o pilne wdrożenie gwarancji dla 
młodzieży, aby przeciwdziałać bezrobociu 
osób młodych, korzystając z kwoty 6 mld 
EUR dostępnej w ramach środków UE 
przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych; apeluje do 
Komisji o udzielenie praktycznego 
wsparcia państwom członkowskim 
wdrażającym gwarancję dla młodzieży;

5. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące położenia nacisku na 
poziomy umiejętności studentów i 
młodych ludzi z wykorzystaniem w tym 
celu ram jakości dla staży oraz 
europejskiego sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego, mające na 
celu promowanie wysokiej jakości staży w 
całej UE; apeluje do państw członkowskich 
o pilne wdrożenie gwarancji dla 
młodzieży, aby przeciwdziałać bezrobociu 
osób młodych, korzystając z kwoty 6 mld 
EUR dostępnej w ramach środków UE 
przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych; apeluje do 
Komisji o udzielenie praktycznego 
wsparcia państwom członkowskim 
wdrażającym gwarancję dla młodzieży;

Or. en
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Poprawka 38
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące ram jakości dla staży 
oraz europejskiego sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego, mające na 
celu promowanie wysokiej jakości staży w 
całej UE; apeluje do państw członkowskich 
o pilne wdrożenie gwarancji dla 
młodzieży, aby przeciwdziałać bezrobociu 
osób młodych, korzystając z kwoty 6 mld 
EUR dostępnej w ramach środków UE 
przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych; apeluje do 
Komisji o udzielenie praktycznego 
wsparcia państwom członkowskim 
wdrażającym gwarancję dla młodzieży;

5. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące ram jakości dla 
płatnych staży oraz europejskiego sojuszu 
na rzecz przygotowania zawodowego, 
mające na celu promowanie wysokiej 
jakości staży w całej UE; przypomina 
znaczenie promowania społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw dla 
wspierania przygotowania zawodowego 
m.in. w formie opieki mentorskiej osób 
starszych nad młodzieżą w 
przedsiębiorstwach; apeluje do państw 
członkowskich o pilne wdrożenie 
gwarancji dla młodzieży, aby 
przeciwdziałać bezrobociu osób młodych, 
korzystając z kwoty 6 mld EUR dostępnej 
w ramach środków UE przeznaczonych na 
Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych, m.in. poprzez wspieranie
przedsiębiorczości młodzieży 
mikrofinansowaniem; apeluje do Komisji 
o udzielenie praktycznego wsparcia 
państwom członkowskim wdrażającym 
gwarancję dla młodzieży;

Or. fr

Poprawka 39
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące ram jakości dla staży 
oraz europejskiego sojuszu na rzecz 

5. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące ram jakości dla staży 
oraz europejskiego sojuszu na rzecz 
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przygotowania zawodowego, mające na 
celu promowanie wysokiej jakości staży w 
całej UE; apeluje do państw członkowskich 
o pilne wdrożenie gwarancji dla 
młodzieży, aby przeciwdziałać bezrobociu 
osób młodych, korzystając z kwoty 6 mld 
EUR dostępnej w ramach środków UE 
przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych; apeluje do 
Komisji o udzielenie praktycznego 
wsparcia państwom członkowskim 
wdrażającym gwarancję dla młodzieży;

przygotowania zawodowego, mające na 
celu promowanie wysokiej jakości staży w 
całej UE; apeluje do państw członkowskich 
o zagwarantowanie, że staże realizowane 
w ramach systemu kształcenia formalnego 
opierają się na określonej podstawie
pedagogicznej, a staże realizowane poza 
systemem kształcenia formalnego są 
związane z szeregiem praw, w tym z 
objęciem ubezpieczeniem społecznym oraz 
odpowiednim wynagrodzeniem, zgodnie z 
układami zbiorowymi pracy i przepisami 
dotyczącymi pensji minimalnej; apeluje 
do państw członkowskich o pilne 
wdrożenie gwarancji dla młodzieży oraz o 
niezwłoczne rozpoczęcie realizacji ich
projektów, aby przeciwdziałać bezrobociu 
osób młodych, korzystając z kwoty 6 mld 
EUR dostępnej w ramach środków UE 
przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych oraz dodając 
do niej środki własne w wystarczającej 
wysokości; apeluje do Komisji o udzielenie 
praktycznego wsparcia państwom 
członkowskim wdrażającym gwarancję dla 
młodzieży oraz o zagwarantowanie 
udziału organizacji młodzieżowych w 
procesie opracowywania i wdrażania 
programów na wszystkich szczeblach;

Or. en

Poprawka 40
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące ram jakości dla staży 
oraz europejskiego sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego, mające na 
celu promowanie wysokiej jakości staży w 
całej UE; apeluje do państw członkowskich 

5. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące ram jakości dla staży 
oraz europejskiego sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego, mające na 
celu promowanie wysokiej jakości staży w 
całej UE; przypomina, że staże powinno 
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o pilne wdrożenie gwarancji dla 
młodzieży, aby przeciwdziałać bezrobociu 
osób młodych, korzystając z kwoty 6 mld 
EUR dostępnej w ramach środków UE 
przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych; apeluje do 
Komisji o udzielenie praktycznego 
wsparcia państwom członkowskim 
wdrażającym gwarancję dla młodzieży;

się odbywać wyłącznie w ramach szkoleń 
zawodowych lub studiów uniwersyteckich;
apeluje do państw członkowskich o pilne 
wdrożenie gwarancji dla młodzieży, aby 
przeciwdziałać bezrobociu osób młodych, 
korzystając z kwoty 6 mld EUR dostępnej 
w ramach środków UE przeznaczonych na 
Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych; apeluje do Komisji o udzielenie 
praktycznego wsparcia państwom 
członkowskim wdrażającym gwarancję dla 
młodzieży;

Or. de

Poprawka 41
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące ram jakości dla staży 
oraz europejskiego sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego, mające na 
celu promowanie wysokiej jakości staży w 
całej UE; apeluje do państw członkowskich 
o pilne wdrożenie gwarancji dla 
młodzieży, aby przeciwdziałać bezrobociu 
osób młodych, korzystając z kwoty 6 mld 
EUR dostępnej w ramach środków UE 
przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych; apeluje do 
Komisji o udzielenie praktycznego 
wsparcia państwom członkowskim 
wdrażającym gwarancję dla młodzieży;

5. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące ram jakości dla staży 
oraz europejskiego sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego, mające na 
celu promowanie wysokiej jakości staży w 
całej UE; mając to na uwadze apeluje do 
państw członkowskich o pilne wdrożenie 
gwarancji dla młodzieży, aby 
przeciwdziałać bezrobociu osób młodych, 
efektywnie korzystając z kwoty 6 mld EUR 
dostępnej w ramach środków UE 
przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych; apeluje do 
Komisji o udzielenie praktycznego 
wsparcia państwom członkowskim 
wdrażającym gwarancję dla młodzieży; 
podkreśla, że gwarancje dla młodzieży 
muszą zostać włączone w szersze ramy 
aktywnej polityki rynku pracy, przy 
zapewnieniu wysokich standardów;

Or. pl
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Poprawka 42
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące ram jakości dla staży 
oraz europejskiego sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego, mające na 
celu promowanie wysokiej jakości staży w 
całej UE; apeluje do państw członkowskich 
o pilne wdrożenie gwarancji dla 
młodzieży, aby przeciwdziałać bezrobociu 
osób młodych, korzystając z kwoty 6 mld 
EUR dostępnej w ramach środków UE 
przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych; apeluje do 
Komisji o udzielenie praktycznego 
wsparcia państwom członkowskim 
wdrażającym gwarancję dla młodzieży;

5. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące ram jakości dla staży 
oraz europejskiego sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego, mające na 
celu wspieranie wysokiej jakości staży w 
całej UE; wskazuje jednak, że staże 
powinny służyć przede wszystkim 
kształceniu zawodowemu oraz 
zdobywaniu doświadczenia i w związku z 
tym, jeśli będą trwały krótki czas, 
maksymalnie do trzech miesięcy, mogą 
być także niepłatne; apeluje do państw 
członkowskich o pilne wdrożenie 
gwarancji dla młodzieży, aby 
przeciwdziałać bezrobociu osób młodych, 
korzystając z kwoty 6 mld EUR dostępnej 
w ramach środków UE przeznaczonych na 
Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych; apeluje do Komisji o udzielenie 
praktycznego wsparcia państwom 
członkowskim wdrażającym gwarancję dla 
młodzieży;

Or. de

Poprawka 43
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące ram jakości dla staży 
oraz europejskiego sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego, mające na 
celu promowanie wysokiej jakości staży w 

5. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące ram jakości dla staży 
oraz europejskiego sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego, mające na 
celu promowanie wysokiej jakości staży w 
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całej UE; apeluje do państw członkowskich 
o pilne wdrożenie gwarancji dla 
młodzieży, aby przeciwdziałać bezrobociu 
osób młodych, korzystając z kwoty 6 mld 
EUR dostępnej w ramach środków UE 
przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych; apeluje do 
Komisji o udzielenie praktycznego 
wsparcia państwom członkowskim 
wdrażającym gwarancję dla młodzieży;

całej UE; podkreśla konieczność 
stworzenia ram prawnych wspólnych dla 
wszystkich państw członkowskich w 
odniesieniu do staży, przygotowania 
zawodowego i podwójnego systemu
przewidującego minimalne 
wynagrodzenie niezależnie od czasu 
trwania szkolenia, jak również
odpowiedniej ochrony socjalnej w celu 
wspierania mobilności młodzieży oraz 
włączenia społecznego i efektywnej 
integracji w ramy życia zawodowego;
apeluje do państw członkowskich o pilne 
wdrożenie gwarancji dla młodzieży, aby 
przeciwdziałać bezrobociu osób młodych, 
korzystając z kwoty 6 mld EUR dostępnej 
w ramach środków UE przeznaczonych na 
Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych; apeluje do Komisji o udzielenie 
praktycznego wsparcia państwom 
członkowskim wdrażającym gwarancję dla 
młodzieży;

Or. fr

Poprawka 44
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że młodzież europejska nie 
musi być ofiarą kryzysu i poważnych 
ograniczeń finansowania, jakie są 
realizowane na każdym szczeblu władzy 
rządowej; wzywa państwa członkowskie 
oraz Komisję do zapewnienia tego, że 
ograniczenia polityki budżetowej nie będą 
stanowiły przeszkody w sprawnym
wdrażaniu gwarancji dla młodzieży;

Or. el
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Poprawka 45
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że sukces gwarancji dla 
młodzieży w dużej mierze zależy od innych 
obowiązujących polityk publicznych, 
gwarantujących dostępność niezbędnej 
infrastruktury oraz zdolność służb 
zatrudnienia do oferowania młodym 
ludziom dopasowanych i 
spersonalizowanych usług; podkreśla, że 
skuteczna gwarancja dla młodzieży zależy 
także od wysiłków pracodawców oraz od 
włączenia partnerów społecznych; 

Or. en

Poprawka 46
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się o ustanowienie 
trzydziestoletnich ram działania gwarancji 
dla młodzieży w celu zwiększenia jej 
skuteczności wśród osób młodych;

Or. es

Poprawka 47
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)



AM\935002PL.doc 29/34 PE510.626v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

5b. jest zdania, że Komisja powinna 
przedstawić definicję wysokiej jakości 
staży, zawierającą kryteria odpowiedniej 
zapłaty, odpowiednich warunków pracy 
oraz standardów BHP, niezależnie od 
czasu trwania stażu;

Or. en

Poprawka 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. podkreśla, że należy zwiększyć 
mobilność młodych ludzi w celu 
zapewnienia lepszej równowagi między
popytem a podażą na rynku pracy, w tym z 
wykorzystaniem portalu EURES, uczenia 
się przez całe życie oraz programu 
„Młodzież w działaniu”;

Or. en

Poprawka 49
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że finansowanie ze środków 
europejskich może stanowić istotne 
uzupełnienie niezbędnych inwestycji z 
budżetu krajowego; apeluje do państw 
członkowskich, by przy realizacji strategii 
na rzecz młodzieży wykorzystywały 

6. podkreśla, że finansowanie ze środków 
europejskich może stanowić istotne 
uzupełnienie niezbędnych inwestycji z 
budżetu krajowego; apeluje do państw 
członkowskich, by przy realizacji strategii 
na rzecz młodzieży wykorzystywały 
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potencjał Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS); podkreśla, że 
skierowanie zasobów na kwestię 
zatrudnienia osób młodych powinno być 
postrzegane jako inwestycja;

potencjał Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS); podkreśla, że 
skierowanie zasobów i inicjatyw w 
zakresie finansowania na kwestię 
zatrudnienia osób młodych powinno w 
jasny sposób wskazywać młodych ludzi 
jako beneficjentów oraz powinno być 
postrzegane jako inwestycja;

Or. en

Poprawka 50
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że finansowanie ze środków 
europejskich może stanowić istotne 
uzupełnienie niezbędnych inwestycji z 
budżetu krajowego; apeluje do państw 
członkowskich, by przy realizacji strategii 
na rzecz młodzieży wykorzystywały 
potencjał Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS); podkreśla, że 
skierowanie zasobów na kwestię 
zatrudnienia osób młodych powinno być 
postrzegane jako inwestycja;

6. podkreśla, że finansowanie ze środków 
europejskich może stanowić istotne 
uzupełnienie niezbędnych inwestycji z 
budżetu krajowego; apeluje do państw 
członkowskich, by przy realizacji strategii 
na rzecz młodzieży wykorzystywały 
potencjał Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS); podkreśla, że 
skierowanie zasobów na kwestię 
zatrudnienia osób młodych powinno być 
postrzegane jako istotna inwestycja o 
charakterze długoterminowym i ciągłym 
umożliwiająca zmaksymalizowanie 
potencjału młodych ludzi zarówno w 
odniesieniu do rynku pracy, jak i do 
społeczeństwa jako całości; podkreśla, że 
za taką inwestycją przemawiają mocne 
argumenty społeczne, demokratyczne i 
ekonomiczne; wskazuje na wysoki zwrot z 
inwestycji w szkolenia i rozwój 
umiejętności; podkreśla, że MOP 
zaproponowała przeznaczenie 21 mld
EUR na wdrożenie w Europie programów 
gwarancji dla młodzieży w siedmioletnim 
okresie pomiędzy rokiem 2014 a 2020; 
podkreśla, że inwestycje w programy 
gwarancji dla młodzieży nie powinny 
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podlegać cięciom oszczędnościowym;

Or. en

Poprawka 51
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że finansowanie ze środków 
europejskich może stanowić istotne 
uzupełnienie niezbędnych inwestycji z 
budżetu krajowego; apeluje do państw 
członkowskich, by przy realizacji strategii 
na rzecz młodzieży wykorzystywały 
potencjał Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS); podkreśla, że 
skierowanie zasobów na kwestię 
zatrudnienia osób młodych powinno być 
postrzegane jako inwestycja;

6. podkreśla, że finansowanie ze środków 
europejskich może stanowić wsparcie dla 
programów, za pomocą których w 
pewnym stopniu uzupełnia się niezbędne 
inwestycje z budżetu krajowego, nawet 
jeśli polityka społeczna należy do
kompetencji państw członkowskich i to 
one są za nią odpowiedzialne; apeluje do 
państw członkowskich, by przy realizacji 
strategii na rzecz młodzieży 
wykorzystywały potencjał Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS); podkreśla, 
że skierowanie zasobów na kwestię 
zatrudnienia osób młodych powinno być 
postrzegane jako inwestycja w przyszłość, 
ponieważ redukują one długotrwałe 
negatywne konsekwencje bezrobocia osób
młodych;

Or. fi

Poprawka 52
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że finansowanie ze środków 
europejskich może stanowić istotne 
uzupełnienie niezbędnych inwestycji z 
budżetu krajowego; apeluje do państw 
członkowskich, by przy realizacji strategii 

6. podkreśla, że finansowanie ze środków 
europejskich może stanowić istotne 
uzupełnienie niezbędnych inwestycji z 
budżetu krajowego; apeluje do państw 
członkowskich, by przy realizacji strategii 
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na rzecz młodzieży wykorzystywały 
potencjał Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS); podkreśla, że 
skierowanie zasobów na kwestię 
zatrudnienia osób młodych powinno być 
postrzegane jako inwestycja;

na rzecz młodzieży wykorzystywały 
potencjał Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS); podkreśla, że 
skierowanie zasobów na kwestię 
zatrudnienia osób młodych powinno być 
postrzegane jako inwestycja, a nie jako 
koszt. Przypomina, że prawdziwy koszt, 
szacowany przez Eurofound na 153 mld 
EUR, czyli 1,2% PKB Unii Europejskiej, 
wynika z bezrobocia osób młodych;

Or. fr

Poprawka 53
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że finansowanie ze środków 
europejskich może stanowić istotne 
uzupełnienie niezbędnych inwestycji z 
budżetu krajowego; apeluje do państw 
członkowskich, by przy realizacji strategii 
na rzecz młodzieży wykorzystywały 
potencjał Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS); podkreśla, że 
skierowanie zasobów na kwestię 
zatrudnienia osób młodych powinno być 
postrzegane jako inwestycja;

6. podkreśla, że finansowanie ze środków 
europejskich może stanowić istotne 
uzupełnienie niezbędnych inwestycji z 
budżetu krajowego; apeluje do państw 
członkowskich, by przy realizacji strategii 
na rzecz młodzieży wykorzystywały 
potencjał Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS); podkreśla, że 
skierowanie zasobów na kwestię 
zatrudnienia osób młodych powinno być 
postrzegane jako inwestycja; stwierdza, że 
planowane finansowanie strategii na 
rzecz młodzieży jest niewystarczające, 
szczególnie w regionach szczególnie silnie 
dotkniętych kryzysem; podkreśla, że 
skierowanie zasobów na zatrudnienie 
osób młodych umożliwi zainwestowanie w 
stworzenie wielu nowych miejsc pracy;

Or. de

Poprawka 54
Verónica Lope Fontagné
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla coraz większe znaczenie 
EFS w polityce europejskiej, w 
szczególności w odniesieniu do włączenia 
społecznego, walki z ubóstwem i wsparcia 
dla tworzenia trwałych miejsc pracy, oraz 
podkreśla potrzebę przeznaczenia 25% 
Funduszu Spójności na EFS; 

Or. es

Poprawka 55
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla konieczność aktywnej i 
integrującej polityki na rynku pracy, 
uwzględniającej specjalne działania na 
rzecz ludzi młodych; wzywa państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
przykładów najlepszych praktyk z innych 
państw członkowskich z punktu widzenia 
możliwości ich zastosowania na własnym 
rynku pracy;

Or. de

Poprawka 56
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o zaangażowanie we wdrażanie 
strategii na rzecz młodzieży wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, w 
szczególności partnerów społecznych;

7. apeluje o zaangażowanie we wdrażanie 
strategii na rzecz młodzieży wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, w 
szczególności partnerów społecznych oraz 
organizacji młodzieżowych; zaleca, aby 
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dokonując oceny wdrożenia strategii na 
rzecz młodych, Komisja skonsultowała się 
z przedstawicielami krajowych rad 
młodzieżowych;

Or. en

Poprawka 57
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. jest zdania, że zorganizowany dialog 
stanowi cenny sposób włączania młodych 
ludzi w proces podejmowania decyzji oraz 
zwiększania zaangażowania w odniesieniu 
do strategii na rzecz młodzieży; apeluje do 
państw członkowskich o uwzględnienie 
wykorzystania tego forum w następnym
cyklu strategii na rzecz młodzieży;

Or. en


