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Pozmeňujúci návrh 1
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. keďže kríza viedla k nárastu neistých 
foriem zamestnania pre mladých ľudí
so zmluvami na dobu určitú a prácou na 
čiastočný úväzok a schémami 
umiestňovania na neplatené pracovné 
miesta, ktoré až pričasto nahrádzajú 
existujúce pracovné miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek -1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1a. keďže hospodárska strata, ktorá 
vznikla v dôsledku nezapojenia mladých 
ľudí do trhu práce, sa odhadla na 153 
miliárd EUR, čo zodpovedá 1,2 % HDP 
EÚ3;
__________________
3 Eurofound (2012), Mladí ľudia bez 
práce, vzdelávania a odbornej prípravy: 
charakteristika, náklady a politické 
riešenia v Európe (NEETs – Young 
people not in employment, education or 
training: Characteristics, costs and policy 
responses in Europe), Úrad pre publikácie 
Európskej únie, Luxemburg.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek -1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1b. keďže v roku 2011 nebolo 
zamestnaných ani sa nezúčastňovalo na 
vzdelávaní či odbornej príprave 7,5 
milióna mladých ľudí vo veku 15 – 24 
rokov a 6,5 milióna ľudí vo veku 25 – 29 
rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. berie na vedomie dosah stratégie pre 
mládež počas jej prvého cyklu (2010 –
2012), ktorá zabezpečila rámec pre 
medzisektorové zapojenie Komisie, 
členských štátov a príslušných 
zúčastnených strán;

1. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
slabým dosahom stratégie pre mládež 
počas jej prvého cyklu (2010 – 2012); 
zdôrazňuje, že flexibilný rámec pre 
medzisektorové zapojenie Komisie, 
členských štátov a príslušných 
zúčastnených strán bol dobrým začiatkom, 
avšak úsilie nebolo dostatočne dôrazné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. berie na vedomie dosah stratégie pre 
mládež počas jej prvého cyklu (2010 –
2012), ktorá zabezpečila rámec pre 
medzisektorové zapojenie Komisie, 
členských štátov a príslušných 
zúčastnených strán;

1. poznamenáva, že aj keby stratégia pre 
mládež mala počas svojho prvého cyklu 
(2010 – 2012) pozitívny dosah a keby
zabezpečila flexibilný rámec pre 
medzisektorové zapojenie Komisie, 
členských štátov a príslušných 
zúčastnených strán, obeťami súčasnej 
krízy by jednako boli najmä mladí ľudia, 
a to v čoraz alarmujúcejšom rozsahu; 
zdôrazňuje preto, že treba bezodkladne 
zvýšiť úsilie s cieľom zabezpečiť, aby 
mala celá generácia slušnú budúcnosť, 
a to zlepšením prístupu nielen 
k zamestnaniu, vzdelávaniu a odbornej 
príprave, ale aj k dobrej zdravotnej 
starostlivosti, ubytovaniu, kultúre a 
občianstvu; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. poznamenáva, že Komisia a členské 
štáty by mali klásť väčší dôraz na rozvoj 
medzisektorovej spolupráce, najmä 
s cieľom preskúmať, ako možno využiť 
prístupy a metódy politiky v oblasti 
mládeže a práce s mládežou v iných 
príslušných sektoroch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Minodora Cliveti
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Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že členské štáty by sa 
mohli podporovať v tom, aby prijímali 
opatrenia na boj proti transgeneračnej 
chudobe a vylúčeniu prostredníctvom 
využívania medzisektorovej spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že aspekty zamestnanosti, 
ktoré obsahuje stratégia pre mládež, sa stali 
ešte naliehavejšími vzhľadom na súčasnú 
krízu a alarmujúco vysokú úroveň 
nezamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, 
že ďalší cyklus (2013 – 2015), zameraný 
na nezamestnanosť, vzdelávanie a odbornú 
prípravu mládeže, by mal prispieť k dvom 
komplexným cieľom stratégie pre mládež 
tým, že by mladým ľuďom vytvoril 
rovnaké príležitosti na trhu práce a 
podporoval sociálne začlenenie;

2. konštatuje, že aspekty zamestnanosti, 
ktoré obsahuje stratégia pre mládež, sa stali 
ešte naliehavejšími vzhľadom na súčasnú 
krízu; alarmujúco vysoká úroveň 
nezamestnanosti mladých ľudí zvyšuje 
potrebu začleniť obavy mladej generácie, 
ktorá sa ocitla uprostred krízy, do 
účinných politík; zdôrazňuje, že ďalší 
cyklus (2013 – 2015), zameraný na 
nezamestnanosť, vzdelávanie a odbornú 
prípravu mládeže, by mal prispieť k dvom 
komplexným cieľom stratégie pre mládež 
tým, že by mladým ľuďom vytvoril 
rovnaké príležitosti na trhu práce a
podporoval sociálne začlenenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že aspekty zamestnanosti, 
ktoré obsahuje stratégia pre mládež, sa stali 
ešte naliehavejšími vzhľadom na súčasnú 
krízu a alarmujúco vysokú úroveň 
nezamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, 
že ďalší cyklus (2013 – 2015), zameraný 
na nezamestnanosť, vzdelávanie a odbornú 
prípravu mládeže, by mal prispieť k dvom 
komplexným cieľom stratégie pre mládež 
tým, že by mladým ľuďom vytvoril 
rovnaké príležitosti na trhu práce a 
podporoval sociálne začlenenie;

2. zdôrazňuje, že aspekty zamestnanosti, 
ktoré obsahuje stratégia pre mládež, sa stali 
ešte naliehavejšími vzhľadom na súčasnú 
krízu a alarmujúco vysokú úroveň 
nezamestnanosti mladých ľudí a na 
odhadované náklady na „nečinnosť“ 
v rámci EÚ; zdôrazňuje, že ďalší cyklus 
(2013 – 2015), zameraný na 
nezamestnanosť, formálne, informálne 
a neformálne vzdelávanie a odbornú 
prípravu mládeže, by mal prispieť k dvom 
komplexným cieľom stratégie pre mládež 
tým, že by mladým ľuďom vytvoril 
rovnaké príležitosti na trhu práce a 
podporoval sociálne začlenenie;
zdôrazňuje však, že cieľ rovnakých
príležitostí nezohľadňuje výrazný 
negatívny vplyv krízy aj opatrení proti 
kríze na mladých ľudí a ich účasť na 
spoločenskom dianí; zaznamenáva 
zameranie na zamestnávanie mladých 
ľudí akýmkoľvek spôsobom a poukazuje 
na to, že takýto postup prináša riziko 
opomínania kvality práce a práv mladých 
ľudí pri práci, najmä práva na slušný 
príjem; vyjadruje poľutovanie nad škálou 
opatrení prijímaných s cieľom zamestnať 
mladých ľudí na pozíciách 
s obmedzenými právami alebo príjmom 
a zdôrazňuje, že takýto prístup hraničí 
s diskrimináciou na základe veku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že aspekty zamestnanosti, 2. konštatuje, že aspekty zamestnanosti, 
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ktoré obsahuje stratégia pre mládež, sa stali 
ešte naliehavejšími vzhľadom na súčasnú 
krízu a alarmujúco vysokú úroveň 
nezamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, 
že ďalší cyklus (2013 – 2015), zameraný 
na nezamestnanosť, vzdelávanie a odbornú 
prípravu mládeže, by mal prispieť k dvom 
komplexným cieľom stratégie pre mládež 
tým, že by mladým ľuďom vytvoril 
rovnaké príležitosti na trhu práce a 
podporoval sociálne začlenenie;

ktoré obsahuje stratégia pre mládež, sa stali 
ešte naliehavejšími vzhľadom na súčasnú 
krízu a alarmujúco vysokú úroveň 
nezamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, 
že nezamestnanosť mládeže v Európskej 
únii dosiahla v januári 2013 úroveň 
23,6 % a že ešte znepokojujúcejšia je 
skutočnosť, že 8 miliónov mladých ľudí 
vo veku od 15 do 24 rokov nie je 
zamestnaných a nezúčastňuje sa ani na 
vzdelávaní či odbornej príprave; 
zdôrazňuje, že ďalší cyklus (2013 – 2015), 
zameraný na nezamestnanosť, vzdelávanie 
a odbornú prípravu mládeže, by mal 
prispieť k dvom komplexným cieľom 
stratégie pre mládež tým, že by mladým 
ľuďom vytvoril rovnaké príležitosti na trhu 
práce a podporoval sociálne začlenenie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že aspekty zamestnanosti, 
ktoré obsahuje stratégia pre mládež, sa stali 
ešte naliehavejšími vzhľadom na súčasnú 
krízu a alarmujúco vysokú úroveň 
nezamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, 
že ďalší cyklus (2013 – 2015), zameraný 
na nezamestnanosť, vzdelávanie a odbornú 
prípravu mládeže, by mal prispieť k dvom 
komplexným cieľom stratégie pre mládež 
tým, že by mladým ľuďom vytvoril 
rovnaké príležitosti na trhu práce a 
podporoval sociálne začlenenie;

2. konštatuje, že aspekty zamestnanosti, 
ktoré obsahuje stratégia pre mládež, sa stali 
ešte naliehavejšími vzhľadom na súčasnú 
krízu a alarmujúco vysokú úroveň 
nezamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje 
však, že v EÚ existujú približne dva 
milióny voľných pracovných miest, najmä 
v dôsledku nedostatku pracovníkov so 
zručnosťami, ktoré vyžadujú miestne trhy 
práce; zdôrazňuje, že ďalší cyklus (2013 –
2015), zameraný na nezamestnanosť, 
vzdelávanie a odbornú prípravu mládeže, 
by mal prispieť k dvom komplexným 
cieľom stratégie pre mládež tým, že by 
mladým ľuďom vytvoril rovnaké 
príležitosti na trhu práce a podporoval 
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sociálne začlenenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že aspekty zamestnanosti, 
ktoré obsahuje stratégia pre mládež, sa stali 
ešte naliehavejšími vzhľadom na súčasnú 
krízu a alarmujúco vysokú úroveň 
nezamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, 
že ďalší cyklus (2013 – 2015), zameraný 
na nezamestnanosť, vzdelávanie a odbornú 
prípravu mládeže, by mal prispieť k dvom 
komplexným cieľom stratégie pre mládež 
tým, že by mladým ľuďom vytvoril 
rovnaké príležitosti na trhu práce a 
podporoval sociálne začlenenie;

2. konštatuje, že aspekty zamestnanosti, 
ktoré obsahuje stratégia pre mládež, sa stali 
ešte naliehavejšími vzhľadom na súčasnú 
krízu a alarmujúco vysokú úroveň 
nezamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, 
že ďalší cyklus (2013 – 2015), zameraný 
na nezamestnanosť, vzdelávanie a odbornú 
prípravu mládeže, by mal prispieť k dvom 
komplexným cieľom stratégie pre mládež 
tým, že by mladým ľuďom vytvoril 
rovnaké príležitosti na trhu práce a 
podporoval sociálne začlenenie; 
poznamenáva, že stratégia pre mládež 
prispeje k dosiahnutiu cieľov stratégie 
Európa 2020, a najmä cieľov týkajúcich 
sa chudoby, miery predčasného 
ukončovania školskej dochádzky 
a zamestnanosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 13
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že aspekty zamestnanosti, 
ktoré obsahuje stratégia pre mládež, sa stali 
ešte naliehavejšími vzhľadom na súčasnú 

2. konštatuje, že aspekty zamestnanosti, 
ktoré obsahuje stratégia pre mládež, sa stali 
ešte naliehavejšími vzhľadom na súčasnú 
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krízu a alarmujúco vysokú úroveň 
nezamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, 
že ďalší cyklus (2013 – 2015), zameraný 
na nezamestnanosť, vzdelávanie a odbornú 
prípravu mládeže, by mal prispieť k dvom 
komplexným cieľom stratégie pre mládež 
tým, že by mladým ľuďom vytvoril 
rovnaké príležitosti na trhu práce a 
podporoval sociálne začlenenie;

krízu a alarmujúco vysokú úroveň 
nezamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, 
že ďalší cyklus (2013 – 2015), zameraný 
na nezamestnanosť, vzdelávanie a odbornú 
prípravu mládeže, by mal prispieť k dvom 
komplexným cieľom stratégie pre mládež 
tým, že by mladým ľuďom vytvoril 
rovnaké príležitosti na trhu práce a 
podporoval sociálne začlenenie;
zdôrazňuje, že zámerom stratégie pre 
mládež je vytvoriť vysoko kvalitné 
pracovné miesta predovšetkým 
v príslušných členských štátoch, a tým 
umožniť mladým ľuďom žiť nezávisle 
a bez ohrozenia chudobou;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 14
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia 
cieľov Únie týkajúcich sa stratégie pre 
mládež – v dôsledku viacrozmerného 
charakteru tejto problematiky – musia 
všetky zainteresované strany na všetkých
úrovniach správy a v rôznych odvetviach 
politickej činnosti prijímať konkrétne, 
nepretržité, jednotné a koordinované 
opatrenia; vyzýva členské štáty, aby 
s pomocou Komisie prijali zjednodušené 
prístupy viac orientované na výsledky, 
ktoré by sa zameriavali na konkrétne 
socioekonomické podmienky a stav trhu 
práce v každom členskom štáte;

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 15
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje potrebu významne 
podporovať pokračovanie v úsilí 
zameranom na zamestnanosť 
a podnikanie, a to prostredníctvom
zlepšovania prístupu k práci, spolu 
s rozvojom inovatívnych a tvorivých 
schopností mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína hlavné ciele stratégie 
Európa 2020, konkrétne že miera 
zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 
rokov by mala dosiahnuť 75 %, že podiel 
ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú 
dochádzku, by sa mal znížiť pod 10 % a že 
minimálne o 20 miliónov ľudí menej by 
malo byť ohrozených chudobou 
a sociálnym vylúčením; zdôrazňuje, že 
vykonávanie stratégie pre mládež počas 
ďalšieho cyklu by malo byť úzko 
prepojené s dosahovaním hlavných cieľov 
stratégie Európa 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Minodora Cliveti
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Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva členské štáty, aby vydávali na 
poznatkoch a dôkazoch založené správy 
o sociálnej situácii a životných 
podmienkach mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zraniteľným skupinám, 
ktorým hrozí sociálne vylúčenie, okrem 
iného ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní 
a nezúčastňujú sa ani na vzdelávaní či 
odbornej príprave, ako aj znevýhodneným 
skupinám medzi mládežou;

3. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zraniteľným skupinám, 
ktorým hrozí sociálne vylúčenie, okrem 
iného mladým ľuďom bez akejkoľvek 
odbornej prípravy, nezamestnanej 
mládeži, znevýhodneným skupinám medzi 
mládežou a mladým ľuďom, ktorí 
predčasne ukončia školskú dochádzku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 19
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zraniteľným skupinám, 
ktorým hrozí sociálne vylúčenie, okrem 
iného ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní 

3. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zraniteľným skupinám, 
ktorým hrozí sociálne vylúčenie, okrem 
iného ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní 
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a nezúčastňujú sa ani na vzdelávaní či 
odbornej príprave, ako aj znevýhodneným 
skupinám medzi mládežou;

a nezúčastňujú sa ani na vzdelávaní či 
odbornej príprave, ako aj znevýhodneným 
skupinám medzi mládežou a mládeži so 
zdravotným postihnutím;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 20
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zraniteľným skupinám, 
ktorým hrozí sociálne vylúčenie, okrem 
iného ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní 
a nezúčastňujú sa ani na vzdelávaní či 
odbornej príprave, ako aj znevýhodneným 
skupinám medzi mládežou;

3. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať od raného detstva 
zraniteľným skupinám, ktorým hrozí 
sociálne vylúčenie, okrem iného ľuďom, 
ktorí nie sú zamestnaní a nezúčastňujú sa 
ani na vzdelávaní či odbornej príprave, ako 
aj znevýhodneným skupinám medzi 
mládežou; na tento účel vyzýva členské 
štáty, aby vypracovali národné akčné 
plány a dôsledne ich vykonávali;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 21
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zraniteľným skupinám, 
ktorým hrozí sociálne vylúčenie, okrem 
iného ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní 
a nezúčastňujú sa ani na vzdelávaní či 
odbornej príprave, ako aj znevýhodneným 
skupinám medzi mládežou;

3. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zraniteľným skupinám, 
ktorým hrozí sociálne vylúčenie, okrem 
iného ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní 
a nezúčastňujú sa ani na vzdelávaní či 
odbornej príprave, ľuďom so zdravotným 
postihnutím, ako aj znevýhodneným 
skupinám medzi mládežou a tým, ktorí 
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pochádzajú z menšín, ako sú Rómovia, 
deti bez rodiny a prisťahovalci; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zraniteľným skupinám, 
ktorým hrozí sociálne vylúčenie, okrem 
iného ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní 
a nezúčastňujú sa ani na vzdelávaní či 
odbornej príprave, ako aj znevýhodneným 
skupinám medzi mládežou;

3. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zraniteľným skupinám, 
ktorým hrozí sociálne vylúčenie, okrem 
iného ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní 
a nezúčastňujú sa ani na vzdelávaní či 
odbornej príprave, ako aj znevýhodneným 
skupinám medzi mládežou, a to tým, že sa 
im poskytnú skutočné a konkrétne 
príležitosti, ktoré im umožnia vyhnúť sa 
dlhej a škodlivej neprítomnosti na trhu 
práce, ktoré ochránia a zvýšia ich ľudský 
kapitál, z dlhodobého hľadiska zachovajú 
ich vyhliadky na prácu a kariéru a tiež 
zvýšia ich potenciál vykonávať zárobkovú
činnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zraniteľným skupinám, 
ktorým hrozí sociálne vylúčenie, okrem 
iného ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní 
a nezúčastňujú sa ani na vzdelávaní či 

3. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zraniteľným skupinám, 
ktorým hrozí sociálne vylúčenie, okrem 
iného ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní 
a nezúčastňujú sa ani na vzdelávaní či 
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odbornej príprave, ako aj znevýhodneným 
skupinám medzi mládežou;

odbornej príprave, ako aj znevýhodneným 
skupinám medzi mládežou s cieľom 
podporiť ich aktívne zapojenie do 
spoločnosti a účasť na spoločenskom 
dianí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zraniteľným skupinám, 
ktorým hrozí sociálne vylúčenie, okrem 
iného ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní 
a nezúčastňujú sa ani na vzdelávaní či 
odbornej príprave, ako aj znevýhodneným 
skupinám medzi mládežou;

3. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zraniteľným skupinám, 
ktorým hrozí sociálne vylúčenie, okrem 
iného ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní 
a nezúčastňujú sa ani na vzdelávaní či 
odbornej príprave, ako aj znevýhodneným 
skupinám medzi mládežou a regiónom, 
v ktorých miera nezamestnanosti mladých 
ľudí prekračuje 25 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zraniteľným skupinám, 
ktorým hrozí sociálne vylúčenie, okrem 
iného ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní 
a nezúčastňujú sa ani na vzdelávaní či 
odbornej príprave, ako aj znevýhodneným 
skupinám medzi mládežou;

3. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zraniteľným skupinám, 
ktorým hrozí sociálne vylúčenie, okrem 
iného ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní 
a nezúčastňujú sa ani na vzdelávaní či 
odbornej príprave, ako aj znevýhodneným 
skupinám medzi mládežou; poukazuje na 
to, že spôsob, akým sa kariéra mladých 
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ľudí začne, má významný vplyv na jej 
ďalší vývoj;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 26
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. poznamenáva, že vysoké percento 
mladých ľudí má uzavretú zmluvu na 
dobu určitú alebo pracuje na čiastočný 
úväzok, a preto je dôležité poskytnúť im 
primeranú sociálnu ochranu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 27
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné pôsobiť proti 
predčasnému ukončovaniu školskej 
dochádzky prostredníctvom dialógu medzi 
sektorom vzdelávania a verejnými a 
súkromnými službami na podporu 
zamestnanosti, prostredníctvom lepšieho 
prepojenia medzi počiatočným a ďalším 
odborným vzdelávaním, ako aj zavedením 
duálnych systémov vzdelávania;

4. zdôrazňuje, že je potrebné pôsobiť proti 
predčasnému ukončovaniu školskej 
dochádzky podporovaním zvyšovania 
percenta absolventov prostredníctvom 
dialógu medzi sektorom vzdelávania a 
verejnými a súkromnými službami na 
podporu zamestnanosti, prostredníctvom 
lepšieho prepojenia medzi počiatočným a 
ďalším odborným vzdelávaním, ako aj 
zavedením duálnych systémov 
vzdelávania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 28
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné pôsobiť proti 
predčasnému ukončovaniu školskej 
dochádzky prostredníctvom dialógu medzi 
sektorom vzdelávania a verejnými a 
súkromnými službami na podporu 
zamestnanosti, prostredníctvom lepšieho
prepojenia medzi počiatočným a ďalším 
odborným vzdelávaním, ako aj zavedením
duálnych systémov vzdelávania;

4. zdôrazňuje, že je potrebné pôsobiť proti 
predčasnému ukončovaniu školskej 
dochádzky; zdôrazňuje, že bez rozsiahlej 
integrovanej činnosti sa ciele stratégie 
Európa 2020 zamerané na obmedzenie 
predčasného ukončovania školskej 
dochádzky nepodarí dosiahnuť; vyzýva 
členské štáty, aby zdokonalili
a zjednodušili štruktúry pre dialóg medzi: 
príslušnými osobami, sektorom 
vzdelávania a službami na podporu 
zamestnanosti a sociálnymi službami 
a službami pre rodiny; poukazuje na 
účinnosť a efektívnosť zlepšovania
prepojenia a spolupráce medzi subjektmi 
pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, 
počiatočného a ďalšieho odborného
vzdelávania a práce s mládežou; 
zdôrazňuje, že spolupráca medzi 
inštitúciami bez dialógu s príslušnými 
osobami ostáva neefektívna; zdôrazňuje 
výrazné integračné aspekty duálnych 
systémov vzdelávania; vyzýva všetky 
zúčastnené strany, aby zásadným 
spôsobom zlepšili a zabezpečili prechod 
medzi vzdelávaním, odbornou prípravou 
a zamestnaním, keďže prechodné obdobia 
sú obdobiami mimoriadne vysokého rizika 
pre tých, ktorým hrozí vylúčenie alebo 
ukončenie školskej dochádzky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Jean-Luc Bennahmias
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné pôsobiť proti 
predčasnému ukončovaniu školskej 
dochádzky prostredníctvom dialógu medzi 
sektorom vzdelávania a verejnými a 
súkromnými službami na podporu 
zamestnanosti, prostredníctvom lepšieho 
prepojenia medzi počiatočným a ďalším 
odborným vzdelávaním, ako aj zavedením 
duálnych systémov vzdelávania;

4. zdôrazňuje, že je potrebné pôsobiť proti 
predčasnému ukončovaniu školskej 
dochádzky prostredníctvom dialógu medzi 
sektorom vzdelávania a organizáciami 
venujúcimi sa práci s mládežou na jednej 
strane a verejnými a súkromnými službami 
na podporu zamestnanosti na strane 
druhej, prostredníctvom lepšieho 
prepojenia s počiatočným a ďalším 
odborným vzdelávaním, zavedením 
cielených vzdelávacích programov 
zameraných na prevenciu 
a monitorovanie predčasného 
ukončovania školskej dochádzky 
a rozvíjaním inovatívnych programov, ako 
sú programy duálneho vzdelávania alebo 
opätovného začleňovania, ktoré ponúkajú 
druhú šancu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné pôsobiť proti 
predčasnému ukončovaniu školskej 
dochádzky prostredníctvom dialógu medzi 
sektorom vzdelávania a verejnými a 
súkromnými službami na podporu 
zamestnanosti, prostredníctvom lepšieho 
prepojenia medzi počiatočným a ďalším 
odborným vzdelávaním, ako aj zavedením 
duálnych systémov vzdelávania;

4. zdôrazňuje, že je potrebné pôsobiť proti 
predčasnému ukončovaniu školskej 
dochádzky prostredníctvom dialógu medzi 
sektorom vzdelávania a verejnými a 
súkromnými službami na podporu 
zamestnanosti, prostredníctvom lepšieho 
prepojenia medzi počiatočným a ďalším 
odborným vzdelávaním, ako aj zavedením 
duálnych systémov vzdelávania; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje významnú úlohu, 
ktorú môže zohrávať vývoj v ranom 
detskom veku pri vymanení sa zo 
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začarovaného medzigeneračného kruhu 
nízkeho ľudského rozvoja v prípade 
znevýhodnených detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné pôsobiť proti 
predčasnému ukončovaniu školskej 
dochádzky prostredníctvom dialógu medzi 
sektorom vzdelávania a verejnými a 
súkromnými službami na podporu 
zamestnanosti, prostredníctvom lepšieho 
prepojenia medzi počiatočným a ďalším 
odborným vzdelávaním, ako aj zavedením 
duálnych systémov vzdelávania;

4. zdôrazňuje, že je potrebné pôsobiť proti 
predčasnému ukončovaniu školskej 
dochádzky prostredníctvom dialógu medzi 
sektorom vzdelávania a verejnými a 
súkromnými službami na podporu 
zamestnanosti, prostredníctvom lepšieho 
prepojenia medzi počiatočným a ďalším 
odborným vzdelávaním, zavedením 
duálnych systémov vzdelávania
a posilnením partnerstiev medzi podnikmi 
a školami tak, aby kurzy odbornej 
prípravy dokázali lepšie plniť potreby trhu 
práce;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že bez ohľadu na to, aký 
vzorec sa zvolí na boj proti predčasnému 
ukončovaniu školskej dochádzky, je 
potrebné zabezpečiť, aby každý 
jednotlivec získal základné kľúčové 
zručnosti nevyhnutné pre jeho osobný 
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rozvoj; trvá na potrebe pomáhať žiakom
pri rozhodovaní o ich plánoch do 
budúcnosti prostredníctvom vyučovacích 
hodín – a to už od začiatku strednej školy 
– o plánovaní kariéry a kurzov 
o obchodovaní a jednotlivých profesiách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 33
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. poznamenáva, že s cieľom pomôcť 
mladým ľuďom nájsť si prácu, a najmä 
ich prvé pracovné miesto, treba zlepšiť 
prechod zo vzdelávania a odbornej 
prípravy do praxe a zamerať tento 
prechod na potreby trhu práce;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 34
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. označuje prechod zo vzdelávania do 
praxe za mimoriadne dôležitý moment pre 
mladých ľudí; vyzýva členské štáty, aby 
posilnili poskytovanie služieb v oblasti 
poradenstva a usmerňovania v ranom 
štádiu s cieľom zlepšiť schopnosť 
mladých ľudí robiť primerane 
informované rozhodnutia o ich budúcej 
kariére;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje potenciál tvorby 
pracovných miest v ekologickom 
hospodárstve, v sektore zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti a IKT a potrebu 
investovať do vzdelávania a odbornej 
prípravy, aby z nich mali úžitok najmä 
mladí ľudia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 36
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 4c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. poznamenáva, že treba podporovať 
mobilitu na vnútroštátnej aj cezhraničnej 
úrovni s cieľom skvalitniť vzdelávanie, 
odbornú prípravu a obojsmerné učenie 
a uľahčiť zosúladenie medzi ponukou 
zručností v Európe a dopytom;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 37
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta návrhy Komisie na kvalitatívny 
rámec stáže a združenia pre učňovskú 
prípravu, ktoré sú zamerané na podporu 
kvalitných stáží v rámci celej EÚ; vyzýva 
členské štáty, aby urýchlene zaviedli rámec 
pre ochranu mládeže s cieľom bojovať 
proti nezamestnanosti mladých ľudí a aby 
využili 6 miliárd EUR, ktoré EÚ uvoľnila 
na iniciatívu pre zamestnanosť mládeže; 
vyzýva Komisiu, aby poskytla praktickú 
podporu členským štátom, ktoré plnia 
rámec pre ochranu mládeže;

5. víta návrhy Komisie klásť dôraz na 
kvalifikačné úrovne študentov a mladých 
ľudí prostredníctvom kvalitatívneho 
rámca pre stáže a združenia pre učňovskú 
prípravu, ktoré sú zamerané na podporu 
kvalitných stáží v rámci celej EÚ; vyzýva 
členské štáty, aby urýchlene zaviedli rámec 
pre ochranu mládeže s cieľom bojovať 
proti nezamestnanosti mladých ľudí a aby 
využili 6 miliárd EUR, ktoré EÚ uvoľnila 
na iniciatívu pre zamestnanosť mládeže; 
vyzýva Komisiu, aby poskytla praktickú 
podporu členským štátom, ktoré plnia 
rámec pre ochranu mládeže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta návrhy Komisie na kvalitatívny 
rámec stáže a združenia pre učňovskú 
prípravu, ktoré sú zamerané na podporu 
kvalitných stáží v rámci celej EÚ; vyzýva 
členské štáty, aby urýchlene zaviedli rámec 
pre ochranu mládeže s cieľom bojovať 
proti nezamestnanosti mladých ľudí a aby 
využili 6 miliárd EUR, ktoré EÚ uvoľnila 
na iniciatívu pre zamestnanosť mládeže; 
vyzýva Komisiu, aby poskytla praktickú 
podporu členským štátom, ktoré plnia 
rámec pre ochranu mládeže;

5. víta návrhy Komisie na kvalitatívny 
rámec pre platené stáže a združenia pre 
učňovskú prípravu, ktoré sú zamerané na 
podporu kvalitných stáží v rámci celej EÚ;
opakovane pripomína význam 
podnecovania sociálnej zodpovednosti 
podnikov s cieľom podporiť učňovskú 
prípravu, najmä prostredníctvom starších 
ľudí v úlohe mentorov mladých ľudí 
v podnikoch; vyzýva členské štáty, aby
urýchlene zaviedli rámec pre ochranu 
mládeže s cieľom bojovať proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a aby 
využili 6 miliárd EUR, ktoré EÚ uvoľnila 
na iniciatívu pre zamestnanosť mládeže, 
najmä podporovaním podnikania mladých 
ľudí prostredníctvom mikrofinancovania; 
vyzýva Komisiu, aby poskytla praktickú 
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podporu členským štátom, ktoré plnia 
rámec pre ochranu mládeže;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta návrhy Komisie na kvalitatívny 
rámec stáže a združenia pre učňovskú 
prípravu, ktoré sú zamerané na podporu 
kvalitných stáží v rámci celej EÚ; vyzýva 
členské štáty, aby urýchlene zaviedli rámec 
pre ochranu mládeže s cieľom bojovať 
proti nezamestnanosti mladých ľudí a aby 
využili 6 miliárd EUR, ktoré EÚ uvoľnila 
na iniciatívu pre zamestnanosť mládeže; 
vyzýva Komisiu, aby poskytla praktickú 
podporu členským štátom, ktoré plnia 
rámec pre ochranu mládeže;

5. víta návrhy Komisie na kvalitatívny 
rámec stáže a združenia pre učňovskú 
prípravu, ktoré sú zamerané na podporu 
kvalitných stáží v rámci celej EÚ; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili, že stáže, 
ktoré prebiehajú v rámci formálneho 
vzdelávania, majú vymedzený 
pedagogický rámec a tie, ktoré prebiehajú 
mimo formálneho vzdelávania, majú 
stanovený súbor práv vrátane pokrytia 
sociálneho zabezpečenia a náležitého 
odmeňovania v súlade s kolektívnymi 
zmluvami a právnymi predpismi 
o minimálnej mzde; vyzýva členské štáty, 
aby urýchlene zaviedli rámec pre ochranu 
mládeže a okamžite spustili svoje projekty 
s cieľom bojovať proti nezamestnanosti 
mladých ľudí a aby využili 6 miliárd EUR, 
ktoré EÚ uvoľnila na iniciatívu pre 
zamestnanosť mládeže, a aby pridali 
dostatočné vlastné zdroje; vyzýva 
Komisiu, aby poskytla praktickú podporu 
členským štátom, ktoré plnia rámec pre 
ochranu mládeže, a aby zaistila zapojenie 
mládežníckych organizácií do 
navrhovania a realizácie príslušných 
schém na všetkých úrovniach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta návrhy Komisie na kvalitatívny 
rámec stáže a združenia pre učňovskú 
prípravu, ktoré sú zamerané na podporu 
kvalitných stáží v rámci celej EÚ; vyzýva 
členské štáty, aby urýchlene zaviedli rámec 
pre ochranu mládeže s cieľom bojovať 
proti nezamestnanosti mladých ľudí a aby 
využili 6 miliárd EUR, ktoré EÚ uvoľnila 
na iniciatívu pre zamestnanosť mládeže; 
vyzýva Komisiu, aby poskytla praktickú 
podporu členským štátom, ktoré plnia 
rámec pre ochranu mládeže;

5. víta návrhy Komisie na kvalitatívny 
rámec stáže a združenia pre učňovskú 
prípravu, ktoré sú zamerané na podporu 
kvalitných stáží v rámci celej EÚ;
pripomína, že prax by sa mala vykonávať 
iba ako súčasť odbornej prípravy alebo 
univerzitnej kvalifikácie; vyzýva členské 
štáty, aby urýchlene zaviedli rámec pre 
ochranu mládeže s cieľom bojovať proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a aby 
využili 6 miliárd EUR, ktoré EÚ uvoľnila 
na iniciatívu pre zamestnanosť mládeže; 
vyzýva Komisiu, aby poskytla praktickú 
podporu členským štátom, ktoré plnia 
rámec pre ochranu mládeže;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 41
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta návrhy Komisie na kvalitatívny 
rámec stáže a združenia pre učňovskú 
prípravu, ktoré sú zamerané na podporu 
kvalitných stáží v rámci celej EÚ; vyzýva 
členské štáty, aby urýchlene zaviedli rámec 
pre ochranu mládeže s cieľom bojovať 
proti nezamestnanosti mladých ľudí a aby 
využili 6 miliárd EUR, ktoré EÚ uvoľnila 
na iniciatívu pre zamestnanosť mládeže; 
vyzýva Komisiu, aby poskytla praktickú 
podporu členským štátom, ktoré plnia 
rámec pre ochranu mládeže;

5. víta návrhy Komisie na kvalitatívny 
rámec stáže a združenia pre učňovskú 
prípravu, ktoré sú zamerané na podporu 
kvalitných stáží v rámci celej EÚ;
vzhľadom na to vyzýva členské štáty, aby 
urýchlene zaviedli rámec pre ochranu 
mládeže s cieľom bojovať proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a aby 
efektívne využili 6 miliárd EUR, ktoré EÚ 
uvoľnila na iniciatívu pre zamestnanosť 
mládeže; vyzýva Komisiu, aby poskytla 
praktickú podporu členským štátom, ktoré 
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plnia rámec pre ochranu mládeže; 
zdôrazňuje, že rámec pre ochranu 
mládeže musí byť začlenený do širšieho 
rámca aktívnych politík trhu práce
a zároveň zabezpečovať vysoké normy;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 42
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta návrhy Komisie na kvalitatívny 
rámec stáže a združenia pre učňovskú 
prípravu, ktoré sú zamerané na podporu 
kvalitných stáží v rámci celej EÚ; vyzýva 
členské štáty, aby urýchlene zaviedli rámec 
pre ochranu mládeže s cieľom bojovať 
proti nezamestnanosti mladých ľudí a aby 
využili 6 miliárd EUR, ktoré EÚ uvoľnila 
na iniciatívu pre zamestnanosť mládeže; 
vyzýva Komisiu, aby poskytla praktickú 
podporu členským štátom, ktoré plnia 
rámec pre ochranu mládeže;

5. víta návrhy Komisie na kvalitatívny 
rámec stáže a združenia pre učňovskú 
prípravu, ktoré sú zamerané na podporu 
kvalitných stáží v rámci celej EÚ;
poukazuje však na to, že prax je určená 
predovšetkým na odbornú prípravu 
a získanie skúseností, a preto v prípade 
kratšieho trvania, napríklad tri mesiace, 
môže byť aj neplatená; vyzýva členské 
štáty, aby urýchlene zaviedli rámec pre 
ochranu mládeže s cieľom bojovať proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a aby 
využili 6 miliárd EUR, ktoré EÚ uvoľnila 
na iniciatívu pre zamestnanosť mládeže; 
vyzýva Komisiu, aby poskytla praktickú 
podporu členským štátom, ktoré plnia 
rámec pre ochranu mládeže;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 43
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta návrhy Komisie na kvalitatívny 
rámec stáže a združenia pre učňovskú 

5. víta návrhy Komisie na kvalitatívny 
rámec stáže a združenia pre učňovskú 
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prípravu, ktoré sú zamerané na podporu 
kvalitných stáží v rámci celej EÚ; vyzýva 
členské štáty, aby urýchlene zaviedli rámec 
pre ochranu mládeže s cieľom bojovať 
proti nezamestnanosti mladých ľudí a aby 
využili 6 miliárd EUR, ktoré EÚ uvoľnila 
na iniciatívu pre zamestnanosť mládeže; 
vyzýva Komisiu, aby poskytla praktickú 
podporu členským štátom, ktoré plnia 
rámec pre ochranu mládeže;

prípravu, ktoré sú zamerané na podporu 
kvalitných stáží v rámci celej EÚ;
zdôrazňuje, že členské štáty potrebujú 
spoločný právny rámec pre stáže, 
učňovskú prípravu a duálne vzdelávanie 
vrátane minimálnej mzdy bez ohľadu na
dĺžku kurzu odbornej prípravy, ako aj 
príslušnú sociálnu ochranu s cieľom 
podporiť mobilitu medzi mladými ľuďmi 
a podnietiť sociálne začlenenie a úspešný 
vstup do pracovného života; vyzýva 
členské štáty, aby urýchlene zaviedli rámec 
pre ochranu mládeže s cieľom bojovať 
proti nezamestnanosti mladých ľudí a aby 
využili 6 miliárd EUR, ktoré EÚ uvoľnila 
na iniciatívu pre zamestnanosť mládeže; 
vyzýva Komisiu, aby poskytla praktickú 
podporu členským štátom, ktoré plnia 
rámec pre ochranu mládeže;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 44
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že mladí Európania by sa 
nemali stať obeťami krízy a nadmerného 
obmedzovania výdavkov, ku ktorému 
dochádza na všetkých úrovniach správy; 
vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zabezpečili, že finančné obmedzenia 
nenarušia bezproblémové vykonávanie
rámca pre ochranu mládeže EÚ;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 45
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že úspech rámca pre 
ochranu mládeže do značnej miery závisí 
od ostatných zavedených verejných 
politík, zabezpečenia potrebnej 
infraštruktúry a schopnosti služieb 
zamestnanosti poskytovať mladým 
ľuďom prispôsobené a personalizované 
služby; zdôrazňuje, že úspešný rámec pre 
ochranu mládeže závisí aj od úsilia 
zamestnávateľov a začlenenia sociálnych 
partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva na stanovenie hornej vekovej 
hranice rámca pre ochranu mládeže na 
úroveň 30 rokov s cieľom zvýšiť jeho 
vplyv;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 47
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. domnieva sa, že Komisia by mala 
navrhnúť vymedzenie vysokokvalitných 
stáží vrátane kritérií pre primeranú mzdu, 
pracovné podmienky a zdravotné 
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a bezpečnostné normy bez ohľadu na 
dĺžku trvania stáže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. zdôrazňuje, že mobilita mladých ľudí 
by sa mala podporovať s cieľom lepšie 
zosúladiť ponuku práce s dopytom, a to aj 
prostredníctvom pracovného portálu 
EURES, programu celoživotného 
vzdelávania a programu „Mládež v akcii“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že financovanie EÚ môže 
tvoriť významný doplnok potrebných 
investícií z rozpočtov jednotlivých štátov; 
vyzýva členské štáty, aby pri plnení 
stratégie pre mládež využívali potenciál 
Európskeho sociálneho fondu (ESF); 
zdôrazňuje, že zdroje napomáhajúce 
zamestnanosť mládeže by sa mali chápať 
ako investícia;

6. zdôrazňuje, že financovanie EÚ môže 
tvoriť významný doplnok potrebných 
investícií z rozpočtov jednotlivých štátov; 
vyzýva členské štáty, aby pri plnení 
stratégie pre mládež využívali potenciál 
Európskeho sociálneho fondu (ESF); 
zdôrazňuje, že zdroje a iniciatívy v oblasti 
financovania napomáhajúce zamestnanosť 
mládeže by mali jasne určiť za príjemcov 
mladých ľudí a mali by sa chápať ako 
investícia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 50
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že financovanie EÚ môže 
tvoriť významný doplnok potrebných 
investícií z rozpočtov jednotlivých štátov; 
vyzýva členské štáty, aby pri plnení 
stratégie pre mládež využívali potenciál 
Európskeho sociálneho fondu (ESF); 
zdôrazňuje, že zdroje napomáhajúce 
zamestnanosť mládeže by sa mali chápať 
ako investícia;

6. zdôrazňuje, že financovanie EÚ môže 
tvoriť významný doplnok potrebných 
investícií z rozpočtov jednotlivých štátov; 
vyzýva členské štáty, aby pri plnení 
stratégie pre mládež využívali potenciál 
Európskeho sociálneho fondu (ESF); 
zdôrazňuje, že zdroje napomáhajúce 
zamestnanosť mládeže by sa mali chápať 
ako dlhodobá a nepretržitá kľúčová 
investícia zameraná na maximalizáciu 
potenciálu mladých ľudí z hľadiska trhu 
práce aj spoločnosti ako celku; 
zdôrazňuje, že na takúto investíciu 
existujú silné sociálne, demokratické aj 
hospodárske argumenty; poukazuje na 
vysokú návratnosť investície do odbornej 
prípravy a zručností; zdôrazňuje, že 
Medzinárodná organizácia práce (MOP) 
odporučila, aby sa počas sedemročného 
obdobia 2014 – 2020 vykonávali 
z rozpočtu vo výške 21 miliárd EUR
programy rámca pre ochranu mládeže 
v celej Európe; zdôrazňuje, že investície 
do programov rámca pre ochranu 
mládeže by mali byť vyňaté z úsporného 
znižovania výdavkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že financovanie EÚ môže 
tvoriť významný doplnok potrebných 
investícií z rozpočtov jednotlivých štátov; 
vyzýva členské štáty, aby pri plnení 
stratégie pre mládež využívali potenciál 
Európskeho sociálneho fondu (ESF); 
zdôrazňuje, že zdroje napomáhajúce 
zamestnanosť mládeže by sa mali chápať 
ako investícia;

6. zdôrazňuje, že financovanie EÚ môže 
podporovať programy, ktoré do istej miery 
tvoria doplnok potrebných investícií z 
rozpočtov jednotlivých štátov, hoci 
sociálna politika je, samozrejme, 
záležitosť, ktorá patrí do kompetencie 
členských štátov a za ktorú tieto štáty nesú 
zodpovednosť; vyzýva členské štáty, aby 
pri plnení stratégie pre mládež využívali 
potenciál Európskeho sociálneho fondu 
(ESF); zdôrazňuje, že zdroje napomáhajúce 
zamestnanosť mládeže by sa mali chápať 
ako investícia do budúcnosti, keďže 
znižujú dlhodobý nepriaznivý vplyv 
nezamestnanosti mládeže;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 52
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že financovanie EÚ môže 
tvoriť významný doplnok potrebných 
investícií z rozpočtov jednotlivých štátov; 
vyzýva členské štáty, aby pri plnení 
stratégie pre mládež využívali potenciál 
Európskeho sociálneho fondu (ESF); 
zdôrazňuje, že zdroje napomáhajúce 
zamestnanosť mládeže by sa mali chápať 
ako investícia;

6. zdôrazňuje, že financovanie EÚ môže 
tvoriť významný doplnok potrebných 
investícií z rozpočtov jednotlivých štátov; 
vyzýva členské štáty, aby pri plnení 
stratégie pre mládež využívali potenciál 
Európskeho sociálneho fondu (ESF); 
zdôrazňuje, že zdroje napomáhajúce 
zamestnanosť mládeže by sa mali chápať 
ako investícia, a nie ako náklady;
poznamenáva, že skutočné náklady 
spočívajú v nezamestnanosti mládeže, 
pričom Eurofound tieto náklady odhaduje 
na 153 miliárd EUR alebo 1,2 % HDP 
Európskej únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Thomas Händel
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Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že financovanie EÚ môže 
tvoriť významný doplnok potrebných 
investícií z rozpočtov jednotlivých štátov; 
vyzýva členské štáty, aby pri plnení 
stratégie pre mládež využívali potenciál 
Európskeho sociálneho fondu (ESF); 
zdôrazňuje, že zdroje napomáhajúce 
zamestnanosť mládeže by sa mali chápať 
ako investícia;

6. zdôrazňuje, že financovanie EÚ môže 
tvoriť významný doplnok potrebných 
investícií z rozpočtov jednotlivých štátov; 
vyzýva členské štáty, aby pri plnení 
stratégie pre mládež využívali potenciál 
Európskeho sociálneho fondu (ESF); 
zdôrazňuje, že zdroje napomáhajúce 
zamestnanosť mládeže by sa mali chápať 
ako investícia; poznamenáva, že 
plánované financovanie stratégie pre 
mládež nie je dostatočné, najmä pre 
regióny, ktoré zasiahla kríza najviac; 
zdôrazňuje, že financovanie 
zamestnanosti mladých ľudí si bude 
vyžadovať rozsiahle investície do nových 
pracovných miest;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 54
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že ESF sa v rámci politík 
EÚ stáva čoraz dôležitejším, najmä pokiaľ 
ide o sociálne začlenenie, boj proti 
chudobe a pomoc pri vytváraní 
udržateľných pracovných miest, 
a zdôrazňuje, že 25 % prostriedkov 
Kohézneho fondu treba vyčleniť pre ESF;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 55
Evelyn Regner
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Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje potrebu aktívnej 
a inkluzívnej politiky trhu práce 
s osobitnými opatreniami pre mladých 
ľudí; vyzýva členské štáty, aby 
preskúmali, či sú príklady najlepších 
postupov z iných členských štátov
uplatniteľné na ich vlastné trhy práce;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 56
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. žiada, aby boli do plnenia stratégie pre 
mládež zapojené všetky zúčastnené strany, 
najmä sociálni partneri.

7. žiada, aby boli do plnenia stratégie pre 
mládež zapojené všetky zúčastnené strany, 
najmä sociálni partneri a mládežnícke 
organizácie; odporúča, aby Komisia pri 
hodnotení vykonávania stratégie pre 
mládež viedla konzultácie so zástupcami 
vnútroštátnych rád mládeže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. je presvedčený, že štruktúrovaný 
dialóg je hodnotným spôsobom zapájania 
mladých ľudí do rozhodovania 
a podporovania zodpovednosti v rámci 
stratégie pre mládež; vyzýva členské štáty 
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aby využívali toto fórum počas ďalšieho 
cyklu stratégie pre mládež;

Or. en


