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Pozměňovací návrh 1
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. 
října 2010 o mobilitě a začlenění osob se 
zdravotním postižením a o Evropské 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020 (2010/2272(INI))1

__________________
1 Přijaté texty, A7-0263/2011.

Or. hu

Pozměňovací návrh 2
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Evropskou chartu kvality 
stáží a učňovství, která byla vypracována 
Evropským fórem mládeže ve spolupráci 
se sociálními partnery a dalšími 
zúčastněnými stranami,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu nadace Eurofound 
z října 2012 s názvem „NEET: mladí lidé, 
kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání 
ani v profesní přípravě: charakteristiky, 
náklady a politické reakce v Evropě“1,
__________________
1 Eurofound (2012), NEETs: young 
people not in employment, education or 
training: characteristics, costs and policy 
responses in Europe, Úřad pro publikace 
Evropské unie, Lucemburk. 

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu nadace Eurofound 
ze dne 21. prosince 2012 s názvem 
„Účinnost politických opatření ke zvýšení 
zaměstnanosti mladých lidí“2,
__________________
2 Eurofound (2012), Effectiveness of 
policy measures to increase the 
employment participation of young 
people, Úřad pro publikace Evropské 
unie, Lucemburk.

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Právní východisko 9 b (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu nadace Eurofound 
ze dne 29. dubna 2011 s názvem „Pomoc 
mladým pracujícím během krize: 
příspěvek sociálních partnerů a veřejných 
orgánů“3,
__________________
3 Eurofound (2011), Helping young 
workers during the crisis: contributions 
by social partners and public authorities, 
Úřad pro publikace Evropské unie, 
Lucemburk.

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu o integraci 
migrantů, jejích dopadech na trh práce a 
vnějším rozměru koordinace systémů 
sociálního zabezpečení v EU 
(2012/2131(INI)),

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu o integraci 
migrantů, jejích dopadech na trh práce a 
vnějším rozměru koordinace systémů 
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sociálního zabezpečení v EU 
(2012/2131(INI)),

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu nadace Eurofound 
z října 2012 s názvem „NEET: mladí lidé, 
kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání
nebo v profesní přípravě: charakteristiky, 
náklady a politické reakce v Evropě“1

__________________
1 Eurofound (2012), NEETs: young 
people not in employment, education or 
training: characteristics, costs and policy 
responses in Europe, Úřad pro publikace 
Evropské unie, Lucemburk. 
(http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs
/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf)

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Právní východisko 16 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu nadace Eurofound 
ze dne 7. února 2012 s názvem 
„Nejnovější politický vývoj, pokud jde o 
osoby, které nejsou v zaměstnání, ve 
vzdělání nebo v profesní přípravě 
(NEET)“2,
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__________________
2 Eurofound (2012), Recent policy 
developments related to those not in 
employment, education and training 
(NEETs), Úřad pro publikace Evropské 
unie, Lucemburk.
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/er
m/tn1109042s/tn1109042s.pdf)

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Právní východisko 16 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu nadace Eurofound 
ze dne 21. prosince 2012 s názvem 
„Účinnost politických opatření ke zvýšení 
zaměstnanosti mladých lidí“3,
__________________
3 Eurofound (2012), Effectiveness of 
policy measures to increase the 
employment participation of young 
people, Úřad pro publikace Evropské 
unie, Lucemburk.
(http://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/htmlfiles/ef1260.htm)

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Právní východisko 16 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu nadace Eurofound 
ze dne 15. ledna 2013 nazvanou „Aktivní 
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začleňování mladých lidí s postižením či 
zdravotními problémy“4;
__________________
4 Eurofound (2013), Active inclusion of 
young people with disabilities or health 
problems, Úřad pro publikace Evropské 
unie, Lucemburk.
(http://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/htmlfiles/ef1226.htm)

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Právní východisko 16 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Eurofound ze dne 
29. dubna 2011 s názvem „Pomoc mladým 
pracujícím během krize: příspěvek 
sociálních partnerů a veřejných orgánů“5,
__________________
5 Eurofound (2011), Helping young 
workers during the crisis: contributions 
by social partners and public authorities, 
Úřad pro publikace Evropské unie, 
Lucemburk.
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/eir
o/tn1101019s/tn1101019s.pdf)

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bylo 
23 % aktivních mladých lidí bez práce, 
přičemž míra nezaměstnanosti se pohybuje 
od 15 % či méně v Dánsku, Německu, 
Nizozemsku a Rakousku po více než 55 % 
v Řecku a Španělsku, z čehož jsou patrné 
značné zeměpisné rozdíly;

A. vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bylo 
23 % aktivních mladých lidí bez práce, 
přičemž míra nezaměstnanosti se pohybuje 
od 9 % či méně v Německu a Rakousku1

po více než 55 % v Řecku a Španělsku, 
z čehož jsou patrné značné zeměpisné 
rozdíly;

__________________
1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/tabl
e.do?tab=table&init=1&plugin=1&langua
ge=de&pcode=teilm021.

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bylo 
23 % aktivních mladých lidí bez práce, 
přičemž míra nezaměstnanosti se pohybuje 
od 15 % či méně v Dánsku, Německu, 
Nizozemsku a Rakousku po více než 55 % 
v Řecku a Španělsku, z čehož jsou patrné 
značné zeměpisné rozdíly;

A. vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bylo 
23 % aktivních mladých lidí bez práce, 
přičemž míra nezaměstnanosti se pohybuje 
od 15 % či méně v Dánsku, Německu, 
Nizozemsku a Rakousku po více než 55 %
ve Španělsku a 64,2 % v Řecku (únor 
2013), z čehož jsou patrné značné 
zeměpisné rozdíly; vzhledem k tomu, že 
zaměstnanost mladých lidí v řadě částí 
Evropy je na katastrofální úrovni;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bylo 
23 % aktivních mladých lidí bez práce, 
přičemž míra nezaměstnanosti se pohybuje 
od 15 % či méně v Dánsku, Německu, 
Nizozemsku a Rakousku po více než 55 % 
v Řecku a Španělsku, z čehož jsou patrné 
značné zeměpisné rozdíly;

A. vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bylo 
23 % aktivních mladých lidí bez práce, 
přičemž míra nezaměstnanosti se pohybuje 
od 15 % či méně v Dánsku, Německu, 
Nizozemsku a Rakousku po více než 55 % 
v Řecku a Španělsku, z čehož jsou patrné 
značné zeměpisné rozdíly, a to jak mezi 
jednotlivými členskými státy, tak v jejich 
rámci;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bylo 
23 % aktivních mladých lidí bez práce, 
přičemž míra nezaměstnanosti se pohybuje 
od 15 % či méně v Dánsku, Německu, 
Nizozemsku a Rakousku po více než 55 % 
v Řecku a Španělsku, z čehož jsou patrné 
značné zeměpisné rozdíly;

A. vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bylo 
23 % aktivních mladých lidí bez práce, 
přičemž míra nezaměstnanosti se pohybuje 
od 15 % či méně v Dánsku, Německu, 
Nizozemsku a Rakousku po více než 55 % 
v Řecku a Španělsku, z čehož jsou patrné 
značné zeměpisné rozdíly, a to i v rámci 
jednotlivých členských států;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bylo 
23 % aktivních mladých lidí bez práce, 
přičemž míra nezaměstnanosti se pohybuje 

A. vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bylo 
23,5 % aktivních mladých lidí bez práce, 
přičemž míra nezaměstnanosti se pohybuje 
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od 15 % či méně v Dánsku, Německu, 
Nizozemsku a Rakousku po více než 55 % 
v Řecku a Španělsku, z čehož jsou patrné 
značné zeměpisné rozdíly;

od 15 % či méně v Dánsku, Německu, 
Nizozemsku a Rakousku po více než 55 % 
v Řecku a Španělsku, z čehož jsou patrné 
značné zeměpisné rozdíly;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bylo 
23 % aktivních mladých lidí bez práce, 
přičemž míra nezaměstnanosti se pohybuje 
od 15 % či méně v Dánsku, Německu, 
Nizozemsku a Rakousku po více než 55 % 
v Řecku a Španělsku, z čehož jsou patrné 
značné zeměpisné rozdíly;

A. vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bylo 
23 % aktivních mladých lidí bez práce, 
přičemž míra nezaměstnanosti se pohybuje 
od 15 % či méně v Dánsku, Německu, 
Nizozemsku a Rakousku po více než 55 % 
v Řecku a Španělsku, z čehož jsou patrné 
značné zeměpisné rozdíly; konstatuje, že v 
řadě členských států nejsou různé 
kategorie mladých lidí, např. pracovníků 
na částečný úvazek vykazujících nízký 
stupeň zaměstnanosti či osob 
postihovaných za nedodržování systémů 
cílených na nezaměstnané (tzv. workfare), 
do těchto čísel zahrnuty a že skutečné 
údaje o nezaměstnanosti mladých lidí jsou 
vyšší;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bylo 
23 % aktivních mladých lidí bez práce, 
přičemž míra nezaměstnanosti se pohybuje 

A. vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bylo 
23 % aktivních mladých lidí bez práce, 
přičemž míra nezaměstnanosti se pohybuje 
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od 15 % či méně v Dánsku, Německu, 
Nizozemsku a Rakousku po více než 55 % 
v Řecku a Španělsku, z čehož jsou patrné 
značné zeměpisné rozdíly;

od 15 % či méně v Dánsku, Německu, 
Nizozemsku a Rakousku po více než 55 % 
v Řecku a Španělsku, z čehož jsou patrné 
značné zeměpisné rozdíly a dramatický 
nárůst nezaměstnanosti mladých lidí v 
zemích, kde byly posíleny úsporné 
politiky1;

__________________
1 Podle Eurostatu vzrostla za poslední tři 
roky nezaměstnanost mladých lidí 
o 36,6 % v Itálii, 40 % ve Španělsku, 41 % 
v Portugalsku, 72 % na Kypru a 100 % v 
Řecku

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bylo 
23 % aktivních mladých lidí bez práce, 
přičemž míra nezaměstnanosti se pohybuje 
od 15 % či méně v Dánsku, Německu, 
Nizozemsku a Rakousku po více než 55 % 
v Řecku a Španělsku, z čehož jsou patrné 
značné zeměpisné rozdíly;

A. vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bylo 
23 % aktivních mladých lidí bez práce, 
přičemž míra nezaměstnanosti se pohybuje 
od 15 % či méně v Dánsku, Německu, 
Nizozemsku a Rakousku po více než 55 % 
v Řecku a Španělsku, z čehož jsou patrné 
značné zeměpisné rozdíly; vzhledem k 
tomu, že nejnovější údaje a předpovědi 
poukazují na pokračující zhoršování 
situace mladých lidí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 21
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v roce 2011 
celkem 7,5 milionu mladých lidí ve věku 
15–24 let a 6,5 milionu ve věku 25–29 let 
nebylo ve vzdělávání, v zaměstnání ani 
v profesní přípravě (tzv. NEET), mezi nimi 
příslušníci zranitelných skupin, jako jsou 
mladí lidé se zdravotními problémy či 
zdravotním postižením a matky 
samoživitelky, což je vývoj, který má 
závažné sociální důsledky, například 
špatné či nejisté vyhlídky na budoucí 
zaměstnání, nebo dokonce duševní a 
tělesné poruchy; vzhledem k tomu, že tyto 
problémy se budou v blízké budoucnosti 
pravděpodobně prohlubovat;

B. vzhledem k tomu, že v roce 2011 
celkem 7,5 milionu mladých lidí ve věku 
15–24 let a 6,5 milionu ve věku 25–29 let 
nebylo ve vzdělávání, v zaměstnání ani 
v profesní přípravě (tzv. NEET), mezi nimi 
příslušníci zranitelných skupin, jako jsou 
ženy a migranti, což je vývoj, který má 
závažné sociální důsledky, například 
sociální nepokoje, raná traumata, jako 
jsou duševní a tělesné poruchy, chudobu a 
sociální vyloučení jakožto jedinou 
perspektivu; vzhledem k tomu, že tyto 
problémy se budou v blízké budoucnosti 
pravděpodobně prohlubovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v roce 2011 
celkem 7,5 milionu mladých lidí ve věku 
15–24 let a 6,5 milionu ve věku 25–29 let 
nebylo ve vzdělávání, v zaměstnání ani 
v profesní přípravě (tzv. NEET), mezi nimi 
příslušníci zranitelných skupin, jako jsou 
mladí lidé se zdravotními problémy či 
zdravotním postižením a matky 
samoživitelky, což je vývoj, který má 
závažné sociální důsledky, například 
špatné či nejisté vyhlídky na budoucí 
zaměstnání, nebo dokonce duševní a 
tělesné poruchy; vzhledem k tomu, že tyto 
problémy se budou v blízké budoucnosti 
pravděpodobně prohlubovat;

B. vzhledem k tomu, že v roce 2011 
celkem 7,5 milionu mladých lidí ve věku 
15–24 let a 6,5 milionu ve věku 25–29 let 
nebylo ve vzdělávání, v zaměstnání ani
v profesní přípravě (tzv. NEET), mezi nimi 
příslušníci zranitelných skupin, jako jsou 
mladí lidé se zdravotními problémy či 
zdravotním postižením a matky 
samoživitelky, což je vývoj, který má 
závažné osobní a sociální důsledky, 
například špatné či nejisté vyhlídky na 
budoucí zaměstnání, nebo dokonce 
psychické a tělesné poruchy; vzhledem 
k tomu, že tyto problémy se budou v blízké 
budoucnosti pravděpodobně prohlubovat a 
že mají závažné finanční dopady na 
evropské sociální systémy;
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Or. de

Pozměňovací návrh 23
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v roce 2011 
celkem 7,5 milionu mladých lidí ve věku 
15–24 let a 6,5 milionu ve věku 25–29 let 
nebylo ve vzdělávání, v zaměstnání ani 
v profesní přípravě (tzv. NEET), mezi nimi 
příslušníci zranitelných skupin, jako jsou 
mladí lidé se zdravotními problémy či 
zdravotním postižením a matky 
samoživitelky, což je vývoj, který má 
závažné sociální důsledky, například 
špatné či nejisté vyhlídky na budoucí 
zaměstnání, nebo dokonce duševní a
tělesné poruchy; vzhledem k tomu, že tyto 
problémy se budou v blízké budoucnosti
pravděpodobně prohlubovat;

B. vzhledem k tomu, že v roce 2011 
celkem 7,5 milionu mladých lidí ve věku 
15–24 let a 6,5 milionu ve věku 25–29 let 
nebylo ve vzdělávání, v zaměstnání ani 
v profesní přípravě (tzv. NEET), mezi nimi 
příslušníci zranitelných skupin, jako jsou 
mladí lidé se zdravotními problémy či 
zdravotním postižením a matky 
samoživitelky, což je vývoj, který má 
závažné sociální důsledky, například 
špatné či nejisté vyhlídky na budoucí 
zaměstnání, nebo dokonce kombinace 
duševních a tělesných poruch a postižení; 
vzhledem k tomu, že tyto problémy se 
budou v blízké budoucnosti 
pravděpodobně prohlubovat;

Or. hu

Pozměňovací návrh 24
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v roce 2011 
celkem 7,5 milionu mladých lidí ve věku 
15–24 let a 6,5 milionu ve věku 25–29 let 
nebylo ve vzdělávání, v zaměstnání ani 
v profesní přípravě (tzv. NEET), mezi nimi 
příslušníci zranitelných skupin, jako jsou 
mladí lidé se zdravotními problémy či 
zdravotním postižením a matky 

B. vzhledem k tomu, že v roce 2011 
celkem 7,5 milionu mladých lidí ve věku 
15–24 let a 6,5 milionu ve věku 25–29 let 
nebylo ve vzdělávání, v zaměstnání ani 
v profesní přípravě (tzv. NEET), mezi nimi 
příslušníci zranitelných skupin, jako jsou 
mladí lidé se zdravotními problémy či 
zdravotním postižením, mladí Romové a 
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samoživitelky, což je vývoj, který má 
závažné sociální důsledky, například 
špatné či nejisté vyhlídky na budoucí 
zaměstnání, nebo dokonce duševní a 
tělesné poruchy; vzhledem k tomu, že tyto 
problémy se budou v blízké budoucnosti 
pravděpodobně prohlubovat;

matky samoživitelky, což je vývoj, který 
má závažné sociální důsledky, například 
špatné či nejisté vyhlídky na budoucí 
zaměstnání, nebo dokonce duševní a 
tělesné poruchy; vzhledem k tomu, že tyto 
problémy se budou v blízké budoucnosti 
pravděpodobně prohlubovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že těchto 14 milionů 
mladých lidí, kteří nejsou v profesní 
přípravě nebo v zaměstnání, tvoří početně 
celkové obyvatelstvo sedmi malých a 
středně velkých členských států, a 
vzhledem k tomu, že tento stav věcí si 
vyžaduje mnohem více úsilí na straně 
členských států a evropských institucí o 
(znovu)začlenění mladých lidí na trh 
práce; vzhledem k tomu, že mladí lidé v 
Evropě mají velmi rozdílné potřeby, a že 
tudíž veškerá přijímaná opatření pro 
začlenění na trh práce musí být těmto 
potřebám náležitě přizpůsobena;

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. konstatuje, že téměř 14 milionů 
NEET ve věku do 30 let odpovídá 
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veškerému obyvatelstvu sedmi menších až 
středně velkých členských států, a vyzývá 
členské státy, aby zvýšily své úsilé o 
znovuzačlenění mladých lidí na trh práce; 
v rámci tohoto úsilí by však měla být 
uznána rozmanitost uvnitř populace 
mladých lidí a měla by být přijata 
opatření, která zohlední potřeby každé 
jednotlivé skupiny, nebo dokonce zváženy 
politiky posuzování jednotlivých případů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v roce 2011 byly 
hospodářské ztráty způsobené neúčastí 
mladých lidí na trhu práce odhadovány na 
153 miliard EUR, což odpovídá 1,2 % 
HDP EU1; vzhledem k tomu, že to 
představuje závažnou sociální a 
ekonomickou zátěž;

C. vzhledem k tomu, že v roce 2011 byly 
hospodářské ztráty způsobené neúčastí 
mladých lidí na trhu práce odhadovány na 
153 miliard EUR, což odpovídá 1,2 % 
HDP EU1; vzhledem k tomu, že tato částka 
je více než patnáctkrát vyšší než 
odhadovaných 10 miliard EUR 
potřebných na vytvoření 2 milionů nových 
pracovních míst pro mladé lidi; vzhledem 
k tomu, že to představuje závažnou sociální 
a ekonomickou zátěž;

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v roce 2011 byly 
hospodářské ztráty způsobené neúčastí 

C. vzhledem k tomu, že v roce 2011 byly 
hospodářské ztráty způsobené neúčastí 
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mladých lidí na trhu práce odhadovány na 
153 miliard EUR, což odpovídá 1,2 % 
HDP EU1; vzhledem k tomu, že to 
představuje závažnou sociální a 
ekonomickou zátěž;

mladých lidí na trhu práce odhadovány v 
členských státech na 153 miliard EUR, což 
odpovídá 1,2 % HDP EU1, což je již samo 
o sobě vyšší částka, než kolik činí roční 
rozpočet pro instituce, fondy a nástroje 
Evropské unie; vzhledem k tomu, že to 
představuje závažnou sociální a 
ekonomickou zátěž;

Or. hu

Pozměňovací návrh 29
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v roce 2011 byly 
hospodářské ztráty způsobené neúčastí 
mladých lidí na trhu práce odhadovány na 
153 miliard EUR, což odpovídá 1,2 % 
HDP EU1; vzhledem k tomu, že to 
představuje závažnou sociální a 
ekonomickou zátěž;

C. vzhledem k tomu, že v roce 2011 byly 
hospodářské ztráty způsobené neúčastí 
mladých lidí na trhu práce odhadovány na 
153 miliard EUR, což odpovídá 1,2 % 
HDP EU1; vzhledem k tomu, že to 
představuje závažnou dlouhodobou
sociální a ekonomickou zátěž pro 
Evropskou unii jako celek;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v roce 2011 byly 
hospodářské ztráty způsobené neúčastí 
mladých lidí na trhu práce odhadovány na 
153 miliard EUR, což odpovídá 1,2 % 
HDP EU1; vzhledem k tomu, že to 
představuje závažnou sociální a 
ekonomickou zátěž;

C. vzhledem k tomu, že v roce 2011 byly 
hospodářské ztráty způsobené dopady krize 
na mladé lidi odhadovány na 153 miliard 
EUR, což odpovídá 1,2 % HDP EU1; 
vzhledem k tomu, že to představuje 
závažnou sociální a ekonomickou zátěž;
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Or. en

Pozměňovací návrh 31
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v roce 2011 byly 
hospodářské ztráty způsobené neúčastí 
mladých lidí na trhu práce odhadovány na 
153 miliard EUR, což odpovídá 1,2 % 
HDP EU4; vzhledem k tomu, že to 
představuje závažnou sociální a 
ekonomickou zátěž;

C. vzhledem k tomu, že v roce 2011 byly 
hospodářské ztráty způsobené neúčastí 
mladých lidí na trhu práce odhadovány na 
153 miliard EUR, což odpovídá 1,2 % 
HDP EU4; vzhledem k tomu, že to 
představuje závažnou sociální a 
ekonomickou zátěž, a vzhledem k tomu, že 
fakt, že se znevýhodněným mladým lidem 
umožní, aby plně uplatnili svůj potenciál a 
aktivně se zapojili na místní, regionální, 
vnitrostátní a Evropské úrovni, je 
zásadním faktorem nejen pro dosažení 
většího sociálního začlenění, ale také pro 
správný, udržitelný a demokratický vývoj 
jejich společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že růst, který vytváří 
pracovní místa, je potřebný k boji proti 
nezaměstnanosti, a zejména 
nezaměstnanosti mladých lidí; vzhledem k 
tomu, že politika úsporných opatření jako 
řešení hospodářské, finanční a bankovní 
krize nejenže nesplnila svůj cíl, ale ve 
skutečnosti značně zhoršila situaci na 
trhu práce v řadě členských států;  
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Or. de

Pozměňovací návrh 33
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že nezaměstnanost 
mladých lidí významně přispívá k 
příkrému nárůstu migrace v řadě 
členských států, což je nejvíce patrné v tzv. 
skupině PIIGS; vzhledem k tomu, že 
masivní emigrace připravila tyto země o 
důležitou vrstvu nejdynamičtějšího 
obyvatelstva a má zničující dopady na 
místní společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti mladých lidí a NEET 
může mít dopady v oblasti porušování 
lidských práv; vzhledem k tomu, že pro 
vyřešení této situace je nezbytný přístup 
založený na právech;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Evelyn Regner
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že v Evropské unii 
je zapotřebí značných investic na dosažení
růstu, vytvoření pracovních míst a 
podporu domácí poptávky; vzhledem k 
tomu, že je zapotřebí investiční balíček ve 
výši 2 % HDP EU k tomu, aby se v krátké 
době výrazněji zlepšila hospodářská 
situace a situace na trhu práce členských 
států, což by pomohlo v první řadě 
mladým lidem, kteří jsou skupinou, která 
byla krizí nejvíce postižena;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že mladí lidé bývají 
během hospodářských krizí zvlášť 
znevýhodněni, více než většina skupin; 
vzhledem k tomu, že u mnohých mladých 
lidí lze očekávat změnu aktuální 
nezaměstnanosti v nezaměstnanost 
dlouhodobou, což s sebou nese riziko 
sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že 
to má alarmující důsledky jednak pro 
jednotlivé mladé lidi, neboť se tak snižuje 
jejich sebevědomí, jejich ambice zůstávají 
nenaplněny a odsouvá se zahájení 
samostatného dospělého života a založení 
rodiny, jednak v návaznosti na to i pro 
společnost, protože to nepříznivě dopadá 
na sociální, hospodářskou i 
demografickou situaci v Evropě;

D. vzhledem k tomu, že mladí lidé bývají 
během hospodářských krizí nadměrně 
postiženi; vzhledem k tomu, že u mnohých 
mladých lidí lze očekávat změnu aktuální 
nezaměstnanosti v nezaměstnanost 
dlouhodobou, což s sebou nese riziko 
sociálního vyloučení, skryté chudoby a 
sociálních nepokojů v důsledku odloučení 
od společnosti a celkové nespokojenosti, 
kterou zažívají mladí lidé;

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že mladí lidé bývají 
během hospodářských krizí zvlášť 
znevýhodněni, více než většina skupin; 
vzhledem k tomu, že u mnohých mladých 
lidí lze očekávat změnu aktuální 
nezaměstnanosti v nezaměstnanost 
dlouhodobou, což s sebou nese riziko 
sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že 
to má alarmující důsledky jednak pro 
jednotlivé mladé lidi, neboť se tak snižuje 
jejich sebevědomí, jejich ambice zůstávají 
nenaplněny a odsouvá se zahájení 
samostatného dospělého života a založení 
rodiny, jednak v návaznosti na to i pro 
společnost, protože to nepříznivě dopadá 
na sociální, hospodářskou i demografickou 
situaci v Evropě;

D. vzhledem k tomu, že mladí lidé bývají 
během hospodářských krizí zvlášť 
znevýhodněni, více než většina skupin; 
vzhledem k tomu, že u mnohých mladých 
lidí dojde ke změně aktuální 
nezaměstnanosti v nezaměstnanost 
dlouhodobou, což výrazně zvyšuje riziko 
sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že 
to má alarmující důsledky jednak pro 
jednotlivé mladé lidi, neboť se tak snižuje 
jejich sebevědomí, jejich ambice zůstávají 
nenaplněny a odsouvá se zahájení 
samostatného dospělého života a založení 
rodiny, jednak v návaznosti na to i pro 
společnost, protože to nepříznivě dopadá 
na dlouhodobou sociální, hospodářskou i 
demografickou situaci v Evropě;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že mladí lidé bývají 
během hospodářských krizí zvlášť 
znevýhodněni, více než většina skupin; 
vzhledem k tomu, že u mnohých mladých 
lidí lze očekávat změnu aktuální 
nezaměstnanosti v nezaměstnanost 
dlouhodobou, což s sebou nese riziko 
sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že 
to má alarmující důsledky jednak pro 

D. vzhledem k tomu, že mladí lidé bývají 
během hospodářských krizí zvlášť 
znevýhodněni, a v řadě případů se 
krátkodobá nezaměstnanost změní
v nezaměstnanost dlouhodobou, což 
s sebou nese riziko sociálního vyloučení; 
vzhledem k tomu, že to má alarmující 
důsledky jednak pro jednotlivé mladé lidi, 
neboť jejich ambice zůstávají nenaplněny a 
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jednotlivé mladé lidi, neboť se tak snižuje 
jejich sebevědomí, jejich ambice zůstávají 
nenaplněny a odsouvá se zahájení 
samostatného dospělého života a založení 
rodiny, jednak v návaznosti na to i pro 
společnost, protože to nepříznivě dopadá 
na sociální, hospodářskou i demografickou 
situaci v Evropě;

odsouvá se možnost vést samostatný 
dospělý život a založit rodinu, jednak 
v návaznosti na to i pro společnost, protože 
to nepříznivě dopadá na sociální, 
hospodářskou i demografickou situaci 
v Evropě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že mladí lidé bývají 
během hospodářských krizí zvlášť 
znevýhodněni, více než většina skupin; 
vzhledem k tomu, že u mnohých mladých 
lidí lze očekávat změnu aktuální 
nezaměstnanosti v nezaměstnanost 
dlouhodobou, což s sebou nese riziko 
sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že 
to má alarmující důsledky jednak pro 
jednotlivé mladé lidi, neboť se tak snižuje 
jejich sebevědomí, jejich ambice zůstávají 
nenaplněny a odsouvá se zahájení 
samostatného dospělého života a založení 
rodiny, jednak v návaznosti na to i pro 
společnost, protože to nepříznivě dopadá 
na sociální, hospodářskou i demografickou 
situaci v Evropě;

D. vzhledem k tomu, že mladí lidé bývají 
během hospodářských krizí zvlášť 
znevýhodněni, více než většina skupin; 
upozorňuje v tomto ohledu na dopad 
přesunu k flexibilnějším smlouvám, který 
je zvlášť výrazný u mladých pracovníků a 
jenž způsobuje, že se v této skupině 
vyskytuje nepřiměřeně vysoká míra 
nejistých smluv, a tito lidé jsou tak 
nezaměstnaností postiženi jako první; 
vzhledem k tomu, že u mnohých mladých 
lidí lze očekávat změnu aktuální 
nezaměstnanosti v nezaměstnanost 
dlouhodobou, což s sebou nese riziko 
sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že 
to má alarmující důsledky jednak pro 
jednotlivé mladé lidi, neboť se tak snižuje 
jejich sebevědomí, jejich ambice zůstávají 
nenaplněny a odsouvá se zahájení 
samostatného dospělého života a založení 
rodiny, jednak v návaznosti na to i pro 
společnost, protože to nepříznivě dopadá 
na sociální, hospodářskou i demografickou 
situaci v Evropě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že mladí lidé bývají 
během hospodářských krizí zvlášť 
znevýhodněni, více než většina skupin; 
vzhledem k tomu, že u mnohých mladých 
lidí lze očekávat změnu aktuální 
nezaměstnanosti v nezaměstnanost 
dlouhodobou, což s sebou nese riziko 
sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že 
to má alarmující důsledky jednak pro 
jednotlivé mladé lidi, neboť se tak snižuje 
jejich sebevědomí, jejich ambice zůstávají 
nenaplněny a odsouvá se zahájení 
samostatného dospělého života a založení 
rodiny, jednak v návaznosti na to i pro 
společnost, protože to nepříznivě dopadá 
na sociální, hospodářskou i demografickou 
situaci v Evropě;

D. vzhledem k tomu, že mladí lidé bývají 
během hospodářských krizí zvlášť 
znevýhodněni, více než většina skupin; 
vzhledem k tomu, že u mnohých mladých 
lidí lze očekávat změnu aktuální 
nezaměstnanosti v nezaměstnanost 
dlouhodobou, což s sebou nese riziko 
sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že 
to má alarmující důsledky jednak pro 
jednotlivé mladé lidi, neboť se tak snižuje 
jejich sebevědomí, jejich ambice zůstávají 
nenaplněny, během celého jejich 
profesního života se snižují jejich příjmy a 
možnosti kariérního růstu a odsouvá se 
zahájení samostatného dospělého života a 
založení rodiny, jednak v návaznosti na to i 
pro společnost, protože to nepříznivě 
dopadá na sociální, hospodářskou i 
demografickou situaci v Evropě;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že mladí lidé bývají 
během hospodářských krizí zvlášť 
znevýhodněni, více než většina skupin; 
vzhledem k tomu, že u mnohých mladých 
lidí lze očekávat změnu aktuální 
nezaměstnanosti v nezaměstnanost 
dlouhodobou, což s sebou nese riziko 
sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že 
to má alarmující důsledky jednak pro 

D. vzhledem k tomu, že mladí lidé bývají 
během hospodářských krizí zvlášť 
znevýhodněni, více než většina skupin; 
vzhledem k tomu, že u mnohých mladých 
lidí lze očekávat změnu aktuální 
nezaměstnanosti v nezaměstnanost 
dlouhodobou, což s sebou nese riziko 
sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že 
to má alarmující důsledky jednak pro 
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jednotlivé mladé lidi, neboť se tak snižuje 
jejich sebevědomí, jejich ambice zůstávají 
nenaplněny a odsouvá se zahájení 
samostatného dospělého života a založení 
rodiny, jednak v návaznosti na to i pro 
společnost, protože to nepříznivě dopadá 
na sociální, hospodářskou i demografickou 
situaci v Evropě;

jednotlivé mladé lidi, neboť se tak snižuje 
jejich sebevědomí, jejich ambice zůstávají 
nenaplněny a odsouvá se zahájení 
samostatného dospělého života a založení 
rodiny, jednak v návaznosti na to i pro
společnost, protože to nepříznivě dopadá 
na sociální, hospodářskou i demografickou 
situaci v Evropě a zvyšuje se riziko 
chudoby ve stáří v důsledku nemožnosti 
platit sociální odvody během pracovního 
života;

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že mladí lidé bývají 
během hospodářských krizí zvlášť 
znevýhodněni, více než většina skupin; 
vzhledem k tomu, že u mnohých mladých 
lidí lze očekávat změnu aktuální 
nezaměstnanosti v nezaměstnanost 
dlouhodobou, což s sebou nese riziko 
sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že 
to má alarmující důsledky jednak pro 
jednotlivé mladé lidi, neboť se tak snižuje 
jejich sebevědomí, jejich ambice zůstávají 
nenaplněny a odsouvá se zahájení 
samostatného dospělého života a založení 
rodiny, jednak v návaznosti na to i pro 
společnost, protože to nepříznivě dopadá 
na sociální, hospodářskou i demografickou 
situaci v Evropě;

D. vzhledem k tomu, že mladí lidé bývají 
během hospodářských krizí zvlášť 
znevýhodněni, více než většina skupin; 
vzhledem k tomu, že u mnohých mladých 
lidí lze očekávat změnu aktuální 
nezaměstnanosti v nezaměstnanost 
dlouhodobou, což s sebou nese riziko 
sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že 
to má alarmující důsledky jednak pro 
jednotlivé mladé lidi, neboť se tak snižuje 
jejich sebevědomí, jejich ambice zůstávají 
nenaplněny a odsouvá se zahájení 
samostatného dospělého života a založení 
rodiny, jednak v návaznosti na to i pro 
společnost, protože to nepříznivě dopadá 
na sociální, hospodářskou i demografickou 
situaci v Evropě, včetně občanského míru;

Or. hu

Pozměňovací návrh 43
Evelyn Regner
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že mladí lidé bývají 
během hospodářských krizí zvlášť 
znevýhodněni, více než většina skupin; 
vzhledem k tomu, že u mnohých mladých 
lidí lze očekávat změnu aktuální 
nezaměstnanosti v nezaměstnanost 
dlouhodobou, což s sebou nese riziko 
sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že 
to má alarmující důsledky jednak pro 
jednotlivé mladé lidi, neboť se tak snižuje 
jejich sebevědomí, jejich ambice zůstávají 
nenaplněny a odsouvá se zahájení 
samostatného dospělého života a založení 
rodiny, jednak v návaznosti na to i pro 
společnost, protože to nepříznivě dopadá 
na sociální, hospodářskou i demografickou 
situaci v Evropě;

D. vzhledem k tomu, že mladí lidé bývají 
během hospodářských krizí zvlášť 
znevýhodněni, více než většina skupin; 
vzhledem k tomu, že u mnohých mladých 
lidí lze očekávat změnu aktuální 
nezaměstnanosti v nezaměstnanost 
dlouhodobou, což s sebou nese riziko 
sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že 
to má alarmující důsledky jednak pro 
jednotlivé mladé lidi, neboť se tak snižuje 
jejich sebevědomí, jejich ambice zůstávají 
nenaplněny a odsouvá se zahájení 
samostatného dospělého života a založení 
rodiny, jednak v návaznosti na to i pro 
společnost, protože to nepříznivě dopadá 
na sociální, hospodářskou i demografickou 
situaci v Evropě a zvyšuje se riziko 
chudoby ve stáří v důsledku nemožnosti 
platit sociální odvody během pracovního 
života; vzhledem k tomu, že vysoká míra 
nezaměstnanosti mladých lidí s sebou 
nese nebezpečí pro demokratický vývoj 
Evropské unie, neboť podpora 
evropského projektu právě u mladých lidí 
výrazně klesá, a že by do utváření řešení a 
opatření měli být zapojováni dotčení mladí 
lidé;

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že článek 13 
Smlouvy o ES zmocňuje Společenství k 
boji proti diskriminaci na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
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náboženského vyznání nebo světového 
názoru, zdravotního postižení, věku nebo 
sexuální orientace; vzhledem k tomu, že 
mladé ženy stále navzdory směrnici 
2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, 
kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání, trpí 
při vstupu na trh práce diskriminací na 
základě věku a pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Alejandro Cercas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že krize vedla k 
velkému nárůstu nejistých forem práce, 
kterou vykonávají především mladí lidé 
zaměstnávaní na dobu určitou nebo jako 
neplacení stážisté, ačkoli ve skutečnosti 
vykonávají běžnou práci na plný úvazek;

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že členské státy 
musí zajistit sociální zabezpečení a 
důstojné životní podmínky pro pracovníky, 
kteří ztratili zaměstnání, a pro mladé lidi, 
kteří nemohou najít práci; 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 47
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že i přes celkově 
vysoké úrovně nezaměstnanosti mladých 
lidí mají některá odvětví, jako je IKT či 
zdravotnictví, stále větší problém obsadit 
volná pracovní místa kvalifikovaným 
personálem;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Katarína 
Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že Mezinárodní 
organizace práce doporučila pro plné 
zavedení záruky pro mladé lidi rozpočet ve 
výši 21 mld. EUR, tedy 0,5 % výdajů 
Eurozóny;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že pracovní 
podmínky, sociální práva, přístup ke 
vzdělání, bydlení a zapojení jsou 
zásadními politickými oblastmi pro 
zajištění emancipace mládeže; vzhledem k 
tomu, že je zapotřebí na všech úrovních 
politiky vynaložit úsilí na zajištění 
emancipace mládeže a že instituce EU 
musí všem mladým lidem zajistit rovné 
příležitosti a právo na emancipaci a na 
vybudování nezávislého a důstojného 
života;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že v důsledku 
prohloubení hospodářské a finanční krize 
a zavedení úsporných opatření nabývá na 
stále větší intenzitě emigrace z členských 
států, jež se potýkají s největšími 
problémy; vzhledem k tomu, že vznikla 
nová kategorie emigrantů – většinou 
kvalifikovaných, mladých lidí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 51
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že v souvislosti 
s Lisabonskou strategií na období 2000–
2010 se EU zavázala zvýšit úroveň 
vzdělání, snížit do roku 2020 míru 
předčasného ukončování školní docházky 
na méně než 10 % a zvýšit podíl 
absolventů dokončeného terciárního či 
ekvivalentního vzdělávání na alespoň 
40 %;

E. vzhledem k tomu, že v souvislosti se
strategií Evropa 2020 se EU zavázala 
zvýšit úroveň vzdělání, snížit do roku 2020 
míru předčasného ukončování školní 
docházky na méně než 10 %, zvýšit podíl 
absolventů dokončeného terciárního či 
ekvivalentního vzdělávání ve věkové 
kategorii 30–34 let na alespoň 40 % a 
zvýšit míru zaměstnanosti ve věkové 
kategorii 20–64 let na 75 %;

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že v souvislosti 
s Lisabonskou strategií na období 2000–
2010 se EU zavázala zvýšit úroveň 
vzdělání, snížit do roku 2020 míru 
předčasného ukončování školní docházky 
na méně než 10 % a zvýšit podíl 
absolventů dokončeného terciárního či 
ekvivalentního vzdělávání na alespoň 
40 %;

E. vzhledem k tomu, že v souvislosti 
s Lisabonskou strategií na období 2000–
2010 se EU zavázala zvýšit úroveň 
vzdělání, snížit do roku 2020 míru 
předčasného ukončování školní docházky 
na méně než 10 % a zvýšit podíl 
absolventů dokončeného terciárního či 
ekvivalentního vzdělávání na alespoň 
40 %; vzhledem k tomu, že několik 
členských států zvýšilo školné na vysokých 
školách nebo o tom uvažuje;

Or. pt

Pozměňovací návrh 53
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že stále více učitelů 
přichází o zaměstnání v některých ze zemí, 
jež byly zachráněny trojkou před 
úpadkem, což vede ke snižování standardů 
výuky, uzavírání škol, omezování osnov, 
většímu počtu nedostudování vysoké školy 
a předčasnému opuštění vzdělávacího 
systému; vzhledem k tomu, že vyšší počet 
studentů připadajících na jednoho učitele 
jakožto důsledek škrtů se projevuje 
poklesem standardů v odvětví vzdělávání, 
jehož cílem by mělo být umožnit učitelům 
více se věnovat studijní kariéře svých 
studentů a žáků;

Or. pt

Pozměňovací návrh 54
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že liberalizace 
vzdělávacího systému, například 
prostřednictvím boloňského procesu, a 
úsporné politiky uplatňované v různých
členských státech byly krokem zpět na 
cestě k dostupnějšímu vzdělávacímu 
systému; zdůrazňuje tudíž, že je zapotřebí, 
aby vzdělávací systém byl ve veřejném 
vlastnictví, aby byl demokratický, 
dostupný pro všechny a bezplatný;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Lívia Járóka
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že i přes 
hospodářskou krizi a rušení pracovních 
míst existuje v EU více než dva miliony 
volných pracovních míst, většinou 
v důsledku toho, že na místním trhu práce 
chybějící pracovníci s požadovanými 
dovednostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že krize vedla ke 
zvýšení počtu lidí, zejména mladých, s 
nejistým pracovním poměrem a že 
stávající pracovní místa byla často 
nahrazena pracovními smlouvami na 
dobu určitou, smlouvami na částečný 
úvazek a neplacenou prací;

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že bohužel 
neexistuje žádný důkaz o tom, že bychom 
těmto cílům byli blíže;
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Or. en

Pozměňovací návrh 58
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že mladí lidé musí 
stále častěji přijímat jak placené, tak 
neplacené stáže, což je diskriminační vůči 
těm, kteří jsou ve slabší sociální situaci; 
vzhledem k tomu, že je nutné uznat 
existenci problému vykořisťování stážistů 
jakožto levné pracovní síly, a že je tudíž 
zapotřebí stanovit soubor kvalitativních 
kritérií pro stáže;

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že mobilita přes 
státní hranice je jednou ze základních 
myšlenek evropského projektu, a že je 
tudíž zapotřebí zásadně vítat opatření na 
podporu mobility mladých lidí; 
zdůrazňuje však, že právě v zemích, jež 
jsou nejvíce postiženy nezaměstnaností 
(mladých lidí), je mobilita a migrace jen 
velmi zřídka využívána dobrovolně a je 
spíše založena na nutnosti; vzhledem k 
tomu, že mladí lidé mají rovněž právo na 
to žít a pracovat ve své vlasti a že je tudíž 
nutné vytvořit pracovní místa v 
okrajových regionech, aby se zabránilo 
nedobrovolnému odchodu mladých lidí a s 
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tím související ztrátě potenciálu v 
dotčených regionech – k tzv. odlivu 
mozků;

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky, které jsou hnací sílou 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst a plnění cílů strategie Evropa 2020,
v důsledku hospodářské krize zrušily přes 
3,5 milionu pracovních míst, přičemž 
rušení pracovišť mělo dopad na všechny 
zaměstnance, mladé lidi nevyjímaje;

F. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky v důsledku hospodářské krize 
zrušily přes 3,5 milionu pracovních míst, 
přičemž rušení pracovišť mělo dopad na 
všechny zaměstnance, mladé lidi 
nevyjímaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky, které jsou hnací sílou 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst a plnění cílů strategie Evropa 2020,
v důsledku hospodářské krize zrušily přes 
3,5 milionu pracovních míst, přičemž 
rušení pracovišť mělo dopad na všechny 
zaměstnance, mladé lidi nevyjímaje;

F. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky, které jsou hnací sílou 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst a plnění cílů strategie Evropa 2020, 
v důsledku hospodářské krize musely 
zrušit přes 3,5 milionu pracovních míst 
nebo přemístit svou činnost jinam, aby si 
zachovaly konkurenceschopnost na 
mezinárodní úrovni, přičemž rušení 
pracovišť mělo dopad na všechny 
zaměstnance, mladé lidi nevyjímaje;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky, které jsou hnací sílou 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst a plnění cílů strategie Evropa 2020, 
v důsledku hospodářské krize zrušily přes 
3,5 milionu pracovních míst, přičemž 
rušení pracovišť mělo dopad na všechny 
zaměstnance, mladé lidi nevyjímaje;

F. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky a mikropodniky, které jsou hnací 
sílou hospodářského růstu a tvorby 
pracovních míst a plnění cílů strategie 
Evropa 2020, v důsledku hospodářské 
krize zrušily přes 3,5 milionu pracovních 
míst, přičemž rušení pracovišť mělo dopad 
na všechny zaměstnance, mladé lidi 
nevyjímaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky, které jsou hnací sílou 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst a plnění cílů strategie Evropa 2020, 
v důsledku hospodářské krize zrušily přes 
3,5 milionu pracovních míst, přičemž 
rušení pracovišť mělo dopad na všechny 
zaměstnance, mladé lidi nevyjímaje;

F. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky, které jsou hnací sílou 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst a plnění cílů strategie Evropa 2020, 
v důsledku hospodářské krize zrušily přes 
3,5 milionu pracovních míst, přičemž 
rušení pracovišť mělo dopad na všechny 
zaměstnance, ale nejvíce na mladé lidi;

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Adam Bielan



AM\937186CS.doc 35/173 PE510.867v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky, které jsou hnací sílou 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst a plnění cílů strategie Evropa 2020, 
v důsledku hospodářské krize zrušily přes 
3,5 milionu pracovních míst, přičemž 
rušení pracovišť mělo dopad na všechny 
zaměstnance, mladé lidi nevyjímaje;

F. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky, které jsou hnací sílou 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst a plnění cílů strategie Evropa 2020, 
v důsledku hospodářské krize zrušily přes 
3,5 milionu pracovních míst a výrazně 
omezily přijímání nových zaměstnanců, 
přičemž rušení pracovišť mělo dopad na 
všechny zaměstnance, mladé lidi 
nevyjímaje;

Or. pl

Pozměňovací návrh 65
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky, které jsou hnací sílou 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst a plnění cílů strategie Evropa 2020, 
v důsledku hospodářské krize zrušily přes 
3,5 milionu pracovních míst, přičemž 
rušení pracovišť mělo dopad na všechny 
zaměstnance, mladé lidi nevyjímaje;

F. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky, které jsou hnací sílou 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst a plnění cílů strategie Evropa 2020 a 
jsou schopny zaměstnat nejúčinnějším 
způsobem nejvíce mladých lidí, v důsledku 
hospodářské krize zrušily přes 3,5 milionu 
pracovních míst, přičemž rušení pracovišť 
mělo dopad na všechny zaměstnance, 
mladé lidi nevyjímaje;

Or. hu

Pozměňovací návrh 66
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Justina Vitkauskaite Bernard, 
Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Katarína Neveďalová, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Franziska Katharina 
Brantner
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že mladí lidé mají 
právo na kvalitní zaměstnání odpovídající 
jejich dovednostem a že kvalitní 
zaměstnanost je zásadní pro důstojnost a 
nezávislosti evropské mládeže;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že hospodářská krize, 
která začala v roce 2008, nepříznivě 
ovlivnila jak poptávku, tak nabídku na trhu 
práce, čímž se dramaticky zvýšila nejistota 
pracovních vyhlídek a pro všechny 
nezaměstnané se stalo zásadním být lépe 
informován o možnostech zaměstnání;

G. vzhledem k tomu, že hospodářská krize, 
která začala v roce 2008, nepříznivě 
ovlivnila jak poptávku, tak nabídku na trhu 
práce, čímž se dramaticky zvýšila nejistota 
pracovních vyhlídek a vznikla nutnost 
přizpůsobit školní osnovy i odbornou 
přípravu novým požadavkům na trhu 
práce a usnadnit návrat nezaměstnaných 
do práce prostřednictvím vytvoření 
systému jednotného kontaktního místa 
propojujícího veškeré sociální služby 
související s hledáním pracovního místa;

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že hospodářská krize, 
která začala v roce 2008, nepříznivě 
ovlivnila jak poptávku, tak nabídku na trhu 
práce, čímž se dramaticky zvýšila nejistota 
pracovních vyhlídek a pro všechny 
nezaměstnané se stalo zásadním být lépe 
informován o možnostech zaměstnání;

G. vzhledem k tomu, že hospodářská krize, 
která se začala projevovat v roce 2008, 
nepříznivě ovlivnila jak poptávku, tak 
nabídku na trhu práce, čímž se dramaticky 
zvýšila nejistota pracovních vyhlídek a pro 
všechny nezaměstnané se stalo zásadním 
být lépe informován o možnostech 
zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že hospodářská krize, 
která začala v roce 2008, nepříznivě 
ovlivnila jak poptávku, tak nabídku na trhu 
práce, čímž se dramaticky zvýšila nejistota 
pracovních vyhlídek a pro všechny 
nezaměstnané se stalo zásadním být lépe 
informován o možnostech zaměstnání;

G. vzhledem k tomu, že hospodářská krize, 
která začala v roce 2008, nepříznivě 
ovlivnila jak poptávku, tak nabídku na trhu 
práce, čímž se dramaticky zvýšila nejistota 
pracovních vyhlídek a pro všechny 
nezaměstnané se stalo zásadním být lépe 
informován o možnostech zaměstnání, 
přičemž služby zprostředkovávající tyto 
informace jsou nedostupné právě pro 
nejchudší skupiny, a tudíž zejména pro 
mladé lidi se zdravotním postižením, 
neboť řada veřejných služeb dosud není 
bezbariérových;

Or. hu

Pozměňovací návrh 70
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že hospodářská krize, 
která začala v roce 2008, nepříznivě 
ovlivnila jak poptávku, tak nabídku na trhu 
práce, čímž se dramaticky zvýšila nejistota 
pracovních vyhlídek a pro všechny 
nezaměstnané se stalo zásadním být lépe 
informován o možnostech zaměstnání;

G. vzhledem k tomu, že hospodářská krize, 
která začala v roce 2008, nepříznivě 
ovlivnila jak poptávku, tak nabídku na trhu 
práce, čímž se dramaticky zvýšila nejistota 
pracovních vyhlídek a pro všechny 
nezaměstnané se stalo zásadním být lépe 
informován o možnostech zaměstnání, 
odborné přípravy a dalšího vzdělávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že duální systém 
odborné přípravy používaný v některých 
členských státech a duální studijní
programy zapojující praktickou výuku se v 
krizi zvlášť osvědčily a vedly k nižší 
nezaměstnanosti mladých díky jejich lepší 
zaměstnatelnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že politiky 
úsporných opatření zaváděné v celé 
Evropě nevedly k hospodářskému oživení 
ani růstu pracovních míst; vzhledem k 
tomu, že čím dál tím víc ekonomů jasně 
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uvádí, že politiky úsporných opatření měly 
opačný účinek, tj. utlumení 
hospodářského růstu a úbytek pracovních 
míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Monika Panayotova

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že i přes vysokou 
míru nezaměstnanosti v EU existuje v 
některých oblastech mezera v lidských 
zdrojích, například roste poptávka po 
vysoce kvalifikované pracovní síle v 
oblasti IT a výzkumu a vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že přibližně čtyři 
miliony pracovních míst v EU jsou 
neobsazeny, neboť dovednosti pro ně 
požadované jsou jiné než dovednosti 
nezaměstnaných;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Marietje Schaake
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že duální systém 
odborného vzdělávání uplatňovaný v 
některých členských státech prokázal svůj 
praktický přínos, zejména v krizi, a vedl k 
nižší nezaměstnanosti mladých lidí díky 
jejich lepší zaměstnatelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že odborné 
vzdělávání má užší vazbu na trh práce než 
jiná odvětví vzdělávání či odborné 
přípravy, avšak potenciál učení se prací a 
zejména potenciál učňovství nebyl dosud v 
řadě zemí pro řešení problému 
zaměstnanosti mladých lidí plně využit;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že přechod ze 
školního vzdělávání na trh práce je v 
životě mladých lidí rozhodujícím 
okamžikem, který určuje budoucí kariérní 
možnosti, celoživotní příjmy a 
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dlouhodobou sociální situaci těchto 
mladých lidí; vzhledem k tomu, že v této 
souvislosti představuje vzdělávací politika 
součást politiky týkající se trhu práce.

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že hospodářská 
krize, která začala v roce 2008, negativně 
ovlivnila jak poptávku, tak nabídku na 
trhu práce, čímž došlo k dramatickému 
nárůstu nejistoty pracovních vyhlídek a 
vyvstala nutnost zabývat se otázkou 
investic členských států do vytváření 
pracovních míst, vzdělávání a odborné 
přípravy; vzhledem k tomu, že důsledkem 
může být nárůst počtu sociálních 
konfliktů a sociálních nepokojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že produktivní a 
udržitelné investice do oblastí, jako je 
vzdělávání a odborná příprava a výzkum a 
vývoj, jsou klíčové pro udržitelné 
východisko z krize, ale i pro konsolidaci 
hospodářství EU na cestě ke 



PE510.867v01-00 42/173 AM\937186CS.doc

CS

konkurenceschopnosti, produktivitě a 
udržitelnosti; vzhledem k tomu, že do 
deficitních cílů by neměly být 
započítávány investice v těchto oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že pracovní 
agentury hrají klíčovou roli na trhu práce, 
a musí tudíž plnit normy vysoké kvality, 
které musí kontrolovat příslušné orgány; 
zdůrazňuje, že tyto kvalitativní normy a 
příslušné kontroly musí být uplatňovány 
ve stejné míře vůči veřejným i soukromým 
agenturám práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že Komise ve své 
zprávě ze dne 30. května 2013 o situaci v 
Německu poukázala na skutečnost, že 
systém duální odborné přípravy zaručuje 
nabídku kvalifikovaných pracovníků a 
nízkou míru nezaměstnanosti mladých 
lidí;

Or. de
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Pozměňovací návrh 82
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že součástí řešení 
nezaměstnanosti může být rozvoj 
kvalitních systémů odborného vzdělávání 
a odborné přípravy, které budou 
zajišťovat vysoce kvalifikovaní učitelé a 
školitelé, jež budou využívat inovativní 
učební metody a vysoce kvalitní 
infrastrukturu a zařízení, které budou 
vykazovat vysokou relevantnost z hlediska 
trhu práce a jež poskytnou možnosti 
dalšího vzdělávání a odborné přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že mladí lidé 
představují 40 % pracovníků 
zaměstnaných na dobu určitou, avšak 
z celkového počtu zaměstnaných tvoří 
pouze 13 %, a že každý pátý mladý člověk 
se obává ztráty svého zaměstnání a že 
mladí lidé jsou s větší pravděpodobností 
vystaveni nejisté práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že mladí lidé v EU 
jsou nuceni migrovat za pracovními 
příležitostmi, což je jev, který – nebude-li 
náležitě řízen – může vést k odlivu mozků 
a zvyšování rozdílů mezi regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech lze pozorovat zvětšující 
se mezeru mezi dovednostmi absolventů 
vysokých škol a dovednostmi 
požadovanými na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gc. vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech se otevírají nůžky mezi 
dovednostmi absolventů a požadavky trhu 
práce;

Or. de
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Pozměňovací návrh 87
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gc. vzhledem k tomu, že Mezinárodní 
organizace práce doporučila pro plné 
zavedení záruky pro mladé lidi rozpočet ve 
výši 21 mld. EUR, tedy 0,5 % výdajů 
Eurozóny;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
začlenit opatření na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí do ucelené a 
na budoucnost a investice zaměřené 
makroekonomické strategie, neboť jsou 
podmínkou pro vytváření udržitelných 
míst 21. století a účinný přechod ze 
vzdělání do pracovního života;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. lituje, že se již ukázalo, že stávající 
krizová opatření namířená na snižování 
veřejných výdajů v zemích postižených 
krizí mají negativní dopad na mládež v 
důsledku škrtů v oblasti vzdělávání, 
vytváření pracovních míst a podpůrných 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby svůj přístup k mladým lidem 
a zaměstnanosti založily na dodržování 
práv mladých lidí; zdůrazňuje, že zejména 
v období velké krize nesmí být kvalitativní 
aspekt důstojné práce pro mladé lidi 
podceňován a že základní pracovní normy 
a další normy spojené s kvalitou práce 
musí mít klíčové postavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. vyzývá Komisi, aby nejprve posoudila a 
následně ukončila tyto nesoudržné a často 
destruktivní politiky; zdůrazňuje, že 
veřejný závazek k zaměstnanosti mladých 
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lidí je potřebný a vítaný, ale že ztratí svou 
důvěryhodnost, pokud politiky správy 
ekonomických záležitostí budou 
potlačovat příležitosti pro mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. vyzývá Komisi, aby nejprve posoudila a 
následně ukončila tyto nesoudržné a často 
destruktivní politiky; zdůrazňuje, že 
veřejný závazek k zaměstnanosti mladých 
lidí je potřebný a vítaný, ale že ztratí svou 
důvěryhodnost, pokud politiky správy 
ekonomických záležitostí budou 
potlačovat příležitosti pro mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. vyzývá Komisi, aby navrhla 
„bezpečností navýšení“ pro členské státy 
přijímací finanční pomoc s cílem vyjmout 
z cílů dohodnutých pro snižování deficitu 
v rámci jejich memoranda o porozumnění 
výdaje určené na dosažení cílů strategie 
EU 2020 a zaměstanosti mladých lidí, 
jako je vytváření pracovních míst, 
vzdělávání a odborná příprava, důstojná 
práce a boj proti chudobě; zdůrazňuje, že 
toto „bezpečností navýšení“ musí být 
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vytvářeno demokratičtějším způsobem než 
memoranda o porozumění;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy, které mají v regionech 
více než 25% nezaměstnanost mladých 
lidí, aby vypracovala jednoletý plán úlevy 
pro řešení nezaměstnanosti mladých lidí 
prostřednictvím vytvoření pracovních míst 
pro alespoň 10 % postižených mladých 
lidí; zdůrazňuje, že žádný plány úlevy 
nemůže být účinný bez dostatečného 
financování a dostatečné flexibilizace 
deficitních cílů jednotlivých členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politická opatření přijatá 
členskými státy je třeba diverzifikovat a 
měla by řešit všechny potenciální 
překážky bránící mladým lidem na cestě 
k udržitelnému zaměstnání, přičemž je 
třeba věnovat zvláštní pozornost 
zranitelným skupinám, u nichž je 
pravděpodobnější, že budou trpět 
vícenásobným znevýhodněním;

1. zdůrazňuje, že politická opatření přijatá 
členskými státy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí je třeba diverzifikovat tak, 
aby měli přístup k dlouhodobému 
zaměstnání, a to prostřednictvím vytváření 
příležitostí dobrovolnické práce, 
placených stáží nebo veřejně prospěšných 
činností s cílem udržet je u společensky 
prospěšné činnosti, která je případně 
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uznávána jako profesní zkušenost, která 
usnadní jejich začlenění na trh práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Alejandro Cercas

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politická opatření přijatá 
členskými státy je třeba diverzifikovat a 
měla by řešit všechny potenciální překážky 
bránící mladým lidem na cestě 
k udržitelnému zaměstnání, přičemž je 
třeba věnovat zvláštní pozornost 
zranitelným skupinám, u nichž je 
pravděpodobnější, že budou trpět 
vícenásobným znevýhodněním;

1. zdůrazňuje, že opatření přijatá
Evropskou unií a členskými státy se musí 
vzájemně doplňovat, aby odstranily
všechny potenciální překážky bránící 
mladým lidem při hledání důstojného a 
udržitelného zaměstnání, přičemž je třeba 
věnovat zvláštní pozornost zranitelným 
skupinám, u nichž je pravděpodobnější, že 
budou trpět vícenásobným 
znevýhodněním; konstatuje, že řešení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být 
průřezovou politikou EU a členských 
států;

Or. es

Pozměňovací návrh 97
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politická opatření přijatá 
členskými státy je třeba diverzifikovat a 
měla by řešit všechny potenciální překážky 
bránící mladým lidem na cestě 
k udržitelnému zaměstnání, přičemž je 
třeba věnovat zvláštní pozornost 
zranitelným skupinám, u nichž je 
pravděpodobnější, že budou trpět 

1. zdůrazňuje, že politická opatření přijatá 
Evropskou komisí a členskými státy musí 
být soudržná a založená na dodržování 
práv, je třeba je diverzifikovat a měla by 
řešit všechny potenciální překážky bránící 
mladým lidem na cestě k udržitelnému 
zaměstnání, přičemž je třeba věnovat 
zvláštní pozornost zranitelným skupinám, u 
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vícenásobným znevýhodněním; nichž je pravděpodobnější, že budou trpět 
vícenásobným znevýhodněním;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politická opatření přijatá 
členskými státy je třeba diverzifikovat a 
měla by řešit všechny potenciální překážky 
bránící mladým lidem na cestě 
k udržitelnému zaměstnání, přičemž je 
třeba věnovat zvláštní pozornost 
zranitelným skupinám, u nichž je 
pravděpodobnější, že budou trpět 
vícenásobným znevýhodněním;

1. zdůrazňuje, že politická opatření přijatá 
členskými státy je třeba diverzifikovat a 
měla by řešit všechny potenciální překážky 
bránící mladým lidem na cestě ke 
kvalitnímu zaměstnání, přičemž je třeba 
věnovat zvláštní pozornost zranitelným 
skupinám, u nichž je pravděpodobnější, že 
budou trpět vícenásobným 
znevýhodněním;

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politická opatření přijatá 
členskými státy je třeba diverzifikovat a 
měla by řešit všechny potenciální překážky 
bránící mladým lidem na cestě 
k udržitelnému zaměstnání, přičemž je 
třeba věnovat zvláštní pozornost 
zranitelným skupinám, u nichž je 
pravděpodobnější, že budou trpět 
vícenásobným znevýhodněním;

1. zdůrazňuje, že politická opatření přijatá 
členskými státy je třeba diverzifikovat a 
zaměřit na kvalitní vzdělávání, odbornou 
přípravu a pracovní zkušenosti a měla by 
řešit všechny potenciální překážky bránící 
mladým lidem na cestě k udržitelnému 
zaměstnání, přičemž je třeba věnovat 
zvláštní pozornost zranitelným skupinám, u 
nichž je pravděpodobnější, že budou trpět 
vícenásobným znevýhodněním;

Or. de
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Pozměňovací návrh 100
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politická opatření přijatá 
členskými státy je třeba diverzifikovat a 
měla by řešit všechny potenciální překážky 
bránící mladým lidem na cestě 
k udržitelnému zaměstnání, přičemž je 
třeba věnovat zvláštní pozornost 
zranitelným skupinám, u nichž je 
pravděpodobnější, že budou trpět 
vícenásobným znevýhodněním;

1. zdůrazňuje, že politická opatření přijatá 
členskými státy je třeba diverzifikovat a 
měla by řešit všechny potenciální překážky 
bránící mladým lidem na cestě ke 
smysluplnému, udržitelnému, dobře 
placenému a důstojnému zaměstnání s 
veškerými odborovými právy, přičemž je 
třeba věnovat zvláštní pozornost 
zranitelným skupinám, u nichž je 
pravděpodobnější, že budou trpět 
vícenásobným znevýhodněním;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politická opatření přijatá 
členskými státy je třeba diverzifikovat a 
měla by řešit všechny potenciální překážky 
bránící mladým lidem na cestě 
k udržitelnému zaměstnání, přičemž je 
třeba věnovat zvláštní pozornost 
zranitelným skupinám, u nichž je 
pravděpodobnější, že budou trpět 
vícenásobným znevýhodněním;

1. zdůrazňuje, že politická opatření přijatá 
členskými státy je třeba diverzifikovat a 
měla by řešit všechny potenciální překážky 
bránící mladým lidem na cestě 
k udržitelnému a důstojnému zaměstnání, 
přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost 
zranitelným skupinám, u nichž je 
pravděpodobnější, že budou trpět 
vícenásobným znevýhodněním;

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Monika Panayotova

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. navrhuje, že udržitelné zaměstnanosti 
mladných lidí na evropském trhu práce by 
mohlo být dosaženo uplatněním řešení 
„3R“ – restart, reformy, regiony; tj. 
obnovou potenciálu evropského 
jednotného trhu vzděláváním lidí v 
podnikatelském duchu, vzájemným 
uznáváním diplomů a kvalifikací, 
zlepšením podmínek pro zakládání 
podniků v Evropě a odstraněním 
stávajících překážek pro pracovníky 
přicházející z některých zemí EU; je také 
zapotřebí reformovat vztahy mezi 
vzděláváním a podniky; na základě 
podpory znalostního trojúhelníku –
vzdělávání, podnikání, věda – v regionech 
EU dostanou mladí lidé příležitost získat 
více konkurenčních výhod a potenciálních 
vyhlídek na další uplatnění na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že vzhledem ke 
skutečnosti, že počet mladých 
nezaměstnaných lidí a lidí vykazujících 
nízký stupeň zaměstnanosti zdaleka 
převyšuje počet dostupných pracovních 
míst, nelze z nezaměstnanosti vinit 
nezaměstnané; jednoznačně tudíž odmítá 
jakýkoli přesun odpovědnosti za krizi na 
trhu práce na nezaměstnané;
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Or. en

Pozměňovací návrh 104
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. požaduje, aby bylo snižování 
nezaměstnanosti mladých lidí zavedeno 
jako samostatný cíl v rámci evropského 
semestru; dále požaduje, aby byla 
opatření proti nezaměstnanosti mladých 
lidí závazně zanesena do doporučení pro 
jednotlivé země a do národních programů 
reforem; vyzývá Komisi, aby zavádění 
těchto opatření bedlivě sledovala a 
kontrolovala; v tomto ohledu požaduje 
široké zapojení Evropského parlamentu v 
rámci evropského semestru;

Or. de

Pozměňovací návrh 105
Alejandro Cercas

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že existují různé skupiny 
nezaměstnaných mladých lidí a k tomu, 
aby byla přijatá opatření prováděna co 
nejúčinněji, je třeba je zaměřit podle 
jejich potřeb a schopností; je zapotřebí 
určit klíčové dovednosti, jež těmto mladým 
lidem umožní rychleji, trvaleji a 
udržitelněji vstoupit na trh práce; je nutné 
věnovat zvláštní pozornost mladým lidem, 
kteří nemají žádnou kvalifikaci ani nejsou 
ve vzdělávání, v zaměstnání nebo 
v profesní přípravě; 
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Or. es

Pozměňovací návrh 106
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že duální systém odborné 
přípravy a duální studium se zaměřením 
na praktickou výuku se zvlášť v období 
krize osvědčily a vedly k nižší 
nezaměstnanosti v důsledku lepší 
zaměstnatelnosti, a vyzývá tudíž postižené 
státy, aby příslušným způsobem 
reformovaly své vzdělávací systémy;

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Emilie Turunen, Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že krize vedla k nárůstu 
nejistých forem zaměstnání mladých lidí, 
se smlouvami uzavíranými na krátkou 
dobu, smlouvami na částečný úvazek a 
neplacenými programy pracovních stáží, 
které až příliš často nahrazují existující 
pracovní místa; uznává, že úsporné 
politiky měly dramatický negativní dopad 
na zaměstnanost a vedly k nárůstu 
nezaměstnanosti, zejména u mladých lidí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je zapotřebí jak 
náležitého zaměření na dynamické 
skupiny obyvatel a hospodářská odvětví, 
tak účinného provádění programů s cílem 
jednak zabránit plýtvání dostupných 
zdrojů a jednak snížit nezaměstnanost 
mladých lidí, místo její pouhé 
„recyklace“;

Or. el

Pozměňovací návrh 109
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že by tomuto problému 
měla být zvláštní pozornost věnována v 
členských státech, které se připravují na 
období 2014–2020 a jež využívají 
strukturálních fondů (včetně těch, které 
mají obdržet podporu z Evropského 
sociálního fondu), a při plánování 
operačních programů připravovaných na 
nadnárodní úrovni;

Or. hu

Pozměňovací návrh 110
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)



PE510.867v01-00 56/173 AM\937186CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že duální systém 
odborného vzdělávání prokázal svůj 
praktický přínos, zejména v krizi, a vedl k 
nižší nezaměstnanosti mladých lidí v 
důsledku lepší zaměstnatelnosti, a tudíž 
vyzývá dotčené členské státy, aby náležitě 
reformovaly svůj vzdělávací systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je třeba věnovat 
zvláštní pozornost zranitelným skupinám, 
jimž hrozí velké riziko sociálního 
vyloučení, včetně osob, které nejsou ve 
vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní 
přípravě (NEET),

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že je nezbytné zavést 
aktivní, širokou a integrovanou politiku 
týkající se trhu práce, která bude 
zahrnovat zvláštní opatření pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby posoudily 
příklady osvědčených postupů z jiných 
členských států z hlediska proveditelnosti 
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na vlastním trhu práce a využily ty z nich, 
které jsou vhodné pro boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí; 
zdůrazňuje, že je úkolem Komise 
poskytnout při tom členským státům 
aktivní podporu;

Or. de

Pozměňovací návrh 113
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. vyzývá členské stát, aby 
prostřednictvím nabídky příležitostí pro 
lepší odbornou přípravu s výraznějším 
zaměřením na praktické zkušenosti 
odstranily případné mezery mezi 
dovednostmi absolventů a požadavky trhu 
práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. vyzývá členské státy, aby odstranily 
veškeré mezery mezi dovednostmi 
absolventů vysokých škol a dovednostmi 
požadovanými na trhu práce, a to 
zajištěním lepších a praktičtějších 
příležitostí v oblasti odborné přípravy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že úspěch opatření proti 
nezaměstnanosti mladých lidí závisí z 
velké části na tom, zda vnitrostátní 
politiky, které zajišťují nezbytnou 
infrastrukturu a kapacitu 
zaměstnaneckých center, zajistí mladým 
lidem individualizované a osobně 
přizpůsobené služby; zdůrazňuje, že 
úspěch těchto opatření, jako je například 
záruka pro mladé lidi, závisí také z velké 
části na úsilí zaměstnavatelů a na úzké 
spolupráci sociálních partnerů;

Or. de

Pozměňovací návrh 116
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. vyzývá Komisi, aby shromáždila 
zaznamenané úspěchy v oblasti vzdělávání 
a vypracovala z nich příručku pro ostatní 
členské státy;

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. vyzývá Komisi, aby shromáždila 
zaznamenané úspěchy v oblasti vzdělávání 
a vypracovala z nich příručku pro ostatní 
členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 1 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1d. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
výroční zprávu o reformě systémů 
odborné přípravy v členských státech, a 
strukturálně a dlouhodobě tak přispěla ke 
zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí;

Or. de

Pozměňovací návrh 119
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 1 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1d. vyzývá Komisi, aby předložila výroční 
zprávu o reformě vzdělávacích systémů v 
členských státech, a strukturálně a 
dlouhodobě tak přispěla ke zlepšení 
zaměstnatelnosti mladých lidí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů;
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

2. zdůrazňuje, že pro úspěšné a celistvé 
navrhování, realizaci, kontrolu a 
fungování celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran na místní, 
regionální, vnitrostátní a evropské úrovni,
včetně poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů;
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce; naléhavě 
žádá, aby do oblasti odborného 
vzdělávání, a zejména duálního systému 
odborné přípravy, byly zapojeny všechny 
relevantní zúčastněné strany, zejména 
sociální partneři a vzdělávací instituce; v 
tomto ohledu zdůrazňuje, že podniky a 
vzdělávací instituce jsou odpovědny za to, 
aby žákům a studentům zpřístupnily 
odbornou přípravu se zaměřením na 
praktickou výuku;

Or. de

Pozměňovací návrh 121
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
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zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
odborů, poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, studentských organizací a 
mládežnických organizací, veřejných 
služeb zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala co nejlépe naplňovat potřeby
mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
služeb zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů, a to 
například formou kulatých stolů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce; zdůrazňuje, 
že včasná orientace mladých lidí na 
budoucí povolání daleko před ukončením 
povinné školní docházky je velmi cenná a 
že je zapotřebí přijmout opatření pro 
rozvoj schopnosti rodičů a škol pomáhat v 
průběhu celého procesu volby povolání; 
rodiny z prostředí migrantů je zapotřebí 
podporovat z kulturního hlediska zvláště 
citlivě a umožnit jim uplatnění jejich 
mateřského jazyka, a usnadnit tak 
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mladým lidem počáteční kroky.

Or. de

Pozměňovací návrh 123
Alejandro Cercas

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů;
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran na 
evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni, včetně poskytovatelů odborné 
přípravy a vzdělávání, jednotlivých 
zaměstnavatelů, veřejných i soukromých 
služeb zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
včetně mládežnických organizací, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů;
zdůrazňuje, že opatření na podporu 
kvalitní udržitelné zaměstnanosti mladých 
lidí musí být pružná proto, aby dokázala 
naplňovat neustále se vyvíjející potřeby 
trhu práce;

Or. es

Pozměňovací návrh 124
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
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relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

relevantních zúčastněných stran, včetně 
regionálních a místních orgánů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
jednotlivých zaměstnavatelů, 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, organizací působících ve třetím 
sektoru a zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

2. lituje, že dochází k očividnému 
nerespektování mladých lidí, pokud  
nejsou zapojováni do zavádění politik, 
které na ně mají dopad; zdůrazňuje, že 
mladí lidé jsou platnými, kompetentními a 
kreativními subjekty při vymezování 
politik týkajících se mládeže a musí být 
zapojováni do politik, které je ovlivňují, a 
musí dostat slovo; zdůrazňuje, že pro 
úspěšnou a celistvou realizaci a sledování
celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a účasti mladých lidí má 
zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
mladých lidí a jejich zastupujících 
organizací, poskytovatelů odborné 
přípravy a vzdělávání, jednotlivých 
zaměstnavatelů, služeb zaměstnanosti, 
sociálních partnerů, organizací působících 
ve třetím sektoru a zdravotnických a jiných 
místních a regionálních orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby mladých lidí, kteří jsou 
plni odhodlání k účasti ve společnosti, na 
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vzdělávání a na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, 
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci a sledování celé škály opatření na 
podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 
mladých lidí má zásadní význam zapojení 
všech relevantních zúčastněných stran,
včetně poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru, 
včetně mládežnických organizací, a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam spolupráce všech 
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relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

relevantních zúčastněných stran, včetně 
veřejných středních a vysokých škol, 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací občanské společnosti a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, místních a regionálních 
orgánů, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Csaba Sógor
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru, 
včetně těch, které byly vytvořeny nebo jsou 
provozovány mladými lidmi, a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

Or. hu

Pozměňovací návrh 130
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
mládežnických organizací, organizací 
působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 131
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
služeb zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 132
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
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zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce; zdůrazňuje 
zvláštní úlohu sociálních partnerů v 
oblasti odborné přípravy a dalšího 
vzdělávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Monika Panayotova

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce;

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou 
realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 
lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně 
poskytovatelů odborné přípravy a 
vzdělávání, jednotlivých zaměstnavatelů, 
veřejných i soukromých služeb 
zaměstnanosti, sociálních partnerů, 
organizací působících ve třetím sektoru a 
zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, 
aby dokázala naplňovat neustále se 
vyvíjející potřeby trhu práce; připomíná, 
že je zapotřebí flexibilních a zároveň 
spolehlivých smluvních vztahů, účinných 
a aktivních politik na trhu práce a 
moderních systémů sociálního 
zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Monika Panayotova

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby přijaly 
opatření s cílem stanovit jako prioritu v 
rámci svých vzdělávacích programů 
odvětví vědy, technologií, inženýrství a 
matematiky, aby bylo možné v budoucnu 
držet krok s očekávaným vývojem na trhu 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby v opatřeních i 
praktických záležitostech týkajících 
se práce mladých lidí kladly důraz na 
kvalitu a na to, aby při práci dosahovali 
výsledků, které přispívají k rozvoji, 
dobrým životním podmínkám a 
sociálnímu začleňování mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. podporuje zapojení sociálních 
partnerů a jejich součinnost při vytváření 
a provádění vnitrostátních akčních plánů 
boje proti nezaměstnanosti 
prostřednictvím aktivních politik trhu 
práce;
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Or. el

Pozměňovací návrh 137
Alejandro Cercas

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že kolektivní vyjednávání 
hraje klíčovou úlohu při posilování a 
zlepšování pracovních podmínek mladých 
pracujících;

Or. es

Pozměňovací návrh 138
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. uznává, že investice do správných 
dovedností jsou významným faktorem, 
který členským státům pomáhá při 
inovování a  znovunabývání 
konkurenceschopnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Monika Panayotova

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá členské státy, aby uznaly 
nebývalé výzvy rychle se měnícího 
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globálního hospodářského prostředí, jimž 
čelí pedagogové na základních, středních i 
vysokých školách; poukazuje na to, že 
klíčovým faktorem pro úspěšné vzdělávání 
mládeže a jejich pracovní vyhlídky je 
rozvoj nových dovedností a souboru 
kompetencí, inovativních přístupů a 
moderních metod výuky a učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá členské státy, aby vybízely a 
podporovaly mladé lidi, zejména ženy, aby 
se prostřednictvím vzdělávání, občanské 
společnosti a kvalitních iniciativ mládeže 
zapojili do demokratického života a aby 
využili stávajících a nových nástrojů v 
zájmu politického rozvoje, a podpořili tak 
svůj rozvoj, životní úroveň a sociální 
začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. uznává, že situace je zvlášť obtížná 
v určitých regionech, kde míra 
nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 
přesahuje 25 %; vítá skutečnost, že 
podpora poskytovaná EU na 
zaměstnanost mladých lidí bude dále 

3. uznává, že situace je zvlášť obtížná 
v určitých regionech, kde míra 
nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 
přesahuje 20 %; uznává, že Iniciativa na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí 
s rozpočtem v hodnotě 6 miliard EUR na 
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navýšena prostřednictvím navrhované 
Iniciativy na podporu nezaměstnanosti
mladých lidí s rozpočtem v hodnotě 
6 miliard EUR na sedmileté období v 
letech 2014–2020;

sedmileté období v letech 2014–2020 je 
významným prvním krokem v rámci 
evropské strategie boje proti 
nezaměstnanosti mladých lidí, avšak že 
sama o sobě nestačí; trvá na tom, že je 
nutné navýšit finanční prostředky alespoň 
na 21 miliard EUR, jak doporučila MOP, 
zvýšit flexibilitu a umožnit mobilizaci 
většího množství rozpočtových zdrojů na 
úsilí, které bude nutné vynaložit během 
prvních let víceletého finančního rámce;  
zdůrazňuje, že Iniciativa na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí nesmí být 
dotčena jinými iniciativami na podporu 
kvalitní zaměstnanosti mladých lidí a ani 
takovým jiným iniciativám nesmí bránit;

Or. es

Pozměňovací návrh 142
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Justina Vitkauskaite Bernard, 
Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Franziska Keller, Ramona 
Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. uznává, že situace je zvlášť obtížná 
v určitých regionech, kde míra 
nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 
přesahuje 25 %; vítá skutečnost, že 
podpora poskytovaná EU na 
zaměstnanost mladých lidí bude dále 
navýšena prostřednictvím navrhované 
Iniciativy na podporu nezaměstnanosti
mladých lidí s rozpočtem v hodnotě
6 miliard EUR na sedmileté období v 
letech 2014–2020;

3. uznává, že situace je zvlášť obtížná 
v určitých regionech, kde míra 
nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 
přesahuje 25 %, a dále uznává potenciál, 
který má pro podporu zaměstnanosti 
mladých lidí navrhovaná Iniciativa EU na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí v 
Evropě; v důsledku toho považuje 
6 miliard EUR, které jsou v současné době 
vyčleněny na sedmileté období v letech 
2014–2020, za nedostatečné a vyzývá 
Radu EU, aby značně navýšila finanční 
rámec pro tuto iniciativu, a to i v souladu 
s částkami doporučenými ze strany MOP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. uznává, že situace je zvlášť obtížná 
v určitých regionech, kde míra 
nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 
přesahuje 25 %; vítá skutečnost, že 
podpora poskytovaná EU na zaměstnanost 
mladých lidí bude dále navýšena 
prostřednictvím navrhované Iniciativy na 
podporu nezaměstnanosti mladých lidí 
s rozpočtem v hodnotě 6 miliard EUR na 
sedmileté období v letech 2014–2020;

3. uznává, že situace je zvlášť obtížná 
v určitých regionech, kde míra 
nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 
přesahuje 25 %; vítá skutečnost, že 
podpora poskytovaná EU na zaměstnanost 
mladých lidí bude dále navýšena 
prostřednictvím navrhované Iniciativy na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí, ale 
obává se, že rozpočet v hodnotě 6 miliard 
EUR na sedmileté období v letech 2014–
2020 není přiměřený;

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. uznává, že situace je zvlášť obtížná 
v určitých regionech, kde míra 
nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 
přesahuje 25 %; vítá skutečnost, že 
podpora poskytovaná EU na zaměstnanost 
mladých lidí bude dále navýšena 
prostřednictvím navrhované Iniciativy na 
podporu nezaměstnanosti mladých lidí 
s rozpočtem v hodnotě 6 miliard EUR na 
sedmileté období v letech 2014–2020;

3. uznává, že situace je zvlášť obtížná 
v určitých regionech, kde míra 
nezaměstnanosti mezi mladými lidmi se 
pohybuje mezi 25 % a více než 55 %; vítá 
skutečnost, že podpora poskytovaná EU na 
zaměstnanost mladých lidí bude dále 
navýšena prostřednictvím navrhované 
Iniciativy na podporu zaměstnanosti
mladých lidí s rozpočtem v hodnotě 
6 miliard EUR na sedmileté období v 
letech 2014–2020;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 145
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. uznává, že situace je zvlášť obtížná 
v určitých regionech, kde míra 
nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 
přesahuje 25 %; vítá skutečnost, že 
podpora poskytovaná EU na zaměstnanost 
mladých lidí bude dále navýšena 
prostřednictvím navrhované Iniciativy na 
podporu nezaměstnanosti mladých lidí 
s rozpočtem v hodnotě 6 miliard EUR na 
sedmileté období v letech 2014–2020;

3. uznává, že situace je zvlášť obtížná 
v určitých regionech, kde míra 
nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 
přesahuje 25 %; vítá skutečnost, že 
podpora poskytovaná EU na zaměstnanost 
mladých lidí bude dále navýšena 
prostřednictvím navrhované Iniciativy na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí 
s rozpočtem v hodnotě 6 miliard EUR na 
sedmileté období v letech 2014–2020; 
lituje, že tyto regiony s více než 25% 
nezaměstnaností mladých lidí se nacházejí 
zejména v zemích zařazených do 
programu, kde jsou v rámci politik 
úsporných opatření přímo snižovány 
výdaje na zaměstnanost mladých lidí, a 
zdůrazňuje, že tyto protichůdné politiky 
nelze kompenzovat pouhými 6 miliardami 
EUR ze strany EU; kromě toho 
strukturální reformy v těchto zemích vedly 
k odstranění podmínek pro vstup mladých 
lidí na trh práce tím, že zhoršily kvalitu a 
jistotu pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. uznává, že situace je zvlášť obtížná 
v určitých regionech, kde míra 
nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 
přesahuje 25 %; vítá skutečnost, že 
podpora poskytovaná EU na zaměstnanost 

3. uznává, že situace je zvlášť obtížná 
v určitých regionech, kde míra 
nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 
přesahuje 25 %; vítá skutečnost, že 
podpora poskytovaná EU na zaměstnanost 
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mladých lidí bude dále navýšena 
prostřednictvím navrhované Iniciativy na 
podporu nezaměstnanosti mladých lidí 
s rozpočtem v hodnotě 6 miliard EUR na 
sedmileté období v letech 2014–2020;

mladých lidí bude dále navýšena 
prostřednictvím navrhované Iniciativy na 
podporu nezaměstnanosti mladých lidí 
s rozpočtem v hodnotě 6 miliard EUR na 
sedmileté období v letech 2014–2020; 
vyjadřuje však politování nad malými 
ambicemi Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí a nad 
skutečností, že vyčleněné finanční 
prostředky zdaleka nedosahují objemu, 
který by byl nezbytný ke skutečnému 
ovlivnění nezaměstnanosti mladých lidí; 
odkazuje v této souvislosti na studii MOP 
s názvem „Krize pracovních míst 
v eurozóně: trendy a politické reakce“, 
v níž se uvádí, že na to, aby se změnila 
úroveň nezaměstnanosti mladých lidí je 
zapotřebí vynaložit 21 miliard EUR2; 
__________________
2

http://www.ilo.org/global/research/publica
tions/WCMS_184965/lang--en/index.htm

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. uznává, že situace je zvlášť obtížná 
v určitých regionech, kde míra 
nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 
přesahuje 25 %; vítá skutečnost, že 
podpora poskytovaná EU na zaměstnanost 
mladých lidí bude dále navýšena 
prostřednictvím navrhované Iniciativy na 
podporu nezaměstnanosti mladých lidí 
s rozpočtem v hodnotě 6 miliard EUR na 
sedmileté období v letech 2014–2020;

3. uznává, že situace je zvlášť obtížná 
v určitých regionech, kde míra 
nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 
přesahuje 25 %; vítá skutečnost, že 
podpora poskytovaná EU na zaměstnanost 
mladých lidí bude dále navýšena 
prostřednictvím navrhované Iniciativy na 
podporu nezaměstnanosti mladých lidí 
s rozpočtem v hodnotě 6 miliard EUR na 
sedmileté období v letech 2014–2020; 
zároveň zdůrazňuje, že podle Mezinárodní 
organizace práce bude na účinné 
provedení Iniciativy na podporu 
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zaměstnanosti mladých lidí zapotřebí
21 miliard EUR; doporučuje, aby byla na 
tuto iniciativu na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí z rozpočtu vyčleněna zvláštní 
částka a dále této částce odpovídající 
částka z prostředků ESF, a to ve stejně 
vysokých splátkách průběžně až do 30. 
června 2017;

Or. de

Pozměňovací návrh 148
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. uznává, že situace je zvlášť obtížná 
v určitých regionech, kde míra 
nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 
přesahuje 25 %; vítá skutečnost, že 
podpora poskytovaná EU na zaměstnanost 
mladých lidí bude dále navýšena 
prostřednictvím navrhované Iniciativy na 
podporu nezaměstnanosti mladých lidí 
s rozpočtem v hodnotě 6 miliard EUR na 
sedmileté období v letech 2014–2020;

3. uznává, že situace je zvlášť obtížná 
v určitých regionech, kde míra 
nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 
přesahuje 25 %; vítá skutečnost, že 
podpora poskytovaná EU na zaměstnanost 
mladých lidí bude dále navýšena 
prostřednictvím navrhované Iniciativy na 
podporu nezaměstnanosti mladých lidí 
s rozpočtem v hodnotě 6 miliard EUR na 
sedmileté období v letech 2014–2020; 
zdůrazňuje však, že navrhovaný rozpočet 
je pro řešení tohoto problému 
nedostatečný;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je důležité neprodleně 
přijmout opatření pro boj proti 
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nezaměstnanosti mladých lidí a 
dlouhodobé nezaměstnanosti; vyzdvihuje 
také, že je zapotřebí, aby se mladí lidé 
dostali k dlouhodobým, udržitelným a 
kvalitním zaměstnáním;

Or. de

Pozměňovací návrh 150
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že nemá-li se Iniciativa EU 
na podporu zaměstnanosti mladých lidí 
stát novou formou nejistého pracovního 
ujednání, musí sloužit k zachování 
pracovních míst ve společnostech, které 
jsou příjemci této podpory,  a také 
k zajištění toho, aby pracovní stáže po 
skončení přecházely na smlouvy na dobu 
neurčitou;

Or. pt

Pozměňovací návrh 151
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že vnitrostátní právní předpisy 

týkající se mladých lidí, a zejména 
vnitrostátní právní předpisy na základě 
směrnice o rovnosti v zaměstnání 
(2000/78/ΕS), nebudou zneužívány 
k diskriminaci mladých zaměstnanců, 
pokud jde o přístup k dávkám sociálního 
zabezpečení; domnívá se, že je třeba učinit 
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mnohem více pro to, aby si zaměstnanci i 
zaměstnavatelé uvědomovali svá práva a 
povinnosti zakotvené v této směrnici;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. doporučuje, aby byla přijata opatření 
na provedení analýzy regionů s nízkou 
mírou nezaměstnanosti mladých lidí s 
cílem určit osvědčené postupy a zjistit 
možnosti jejich uplatnění v regionech s 
vyšší nezaměstnaností;

Or. hu

Pozměňovací návrh 153
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby aktualizovaly 
své strategie pro regionální rozvoj s cílem 
zohlednit v nich opatření na podporu 
zaměstnanosti, včetně zaměstnanosti 
mladých lidí;

Or. bg

Pozměňovací návrh 154
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi;
doporučuje rozšířit způsobilost na 
absolventy vysokých škol mladší 30 let; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita veřejných a posílených 
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytování 
odborné a učňovské přípravy a 
přenositelnost a uplatňování osvědčených 
postupů z ostatních členských států; 
zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi je 
nutné začlenit do širšího rámce aktivních 
politik v oblasti trhu práce a současně 
zajistit standardy vysoké kvality;

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi, 
avšak lituje toho, že tato záruka nebyla 
stanovena jako závazná na celoevropské 
úrovni; připomíná, že Parlament se již 
vyjádřil k tomu, že by  tato záruka měla 
být koncipována tak, aby mladým lidem ve 
věku do 30 let zajistila nabídky kvalitních 
pracovních míst nebo možnost pokračovat 
ve vzdělání či odborné přípravě po dobu 
čtyř měsíců od doby, kdy ztratili 
zaměstnání nebo skončili studium;
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita veřejných služeb zaměstnanosti,
které by mělo být možné kombinovat se 
soukromými službami, dostupnost míst pro 
studenty, poskytování kvalitní odborné a 
učňovské přípravy a přenositelnost a 
uplatňování osvědčených postupů 
z ostatních členských států; zdůrazňuje, že 
záruku pro mladé lidi je nutné začlenit do 
širšího rámce aktivních politik v oblasti 
trhu práce a současně zajistit standardy 
vysoké kvality;

Or. es

Pozměňovací návrh 155
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
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sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi;
doporučuje rozšířit způsobilost na
absolventy vysokých škol mladší 30 let;
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura 
a kapacita veřejných a posílených 
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytování 
odborné a učňovské přípravy a 
přenositelnost a uplatňování osvědčených 
postupů z ostatních členských států;
zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi je 
nutné začlenit do širšího rámce aktivních
politik v oblasti trhu práce a současně 
zajistit standardy vysoké kvality;

sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi a 
vítá rovněž, že členské státy učinily tento 
první krok k vytvoření záruky pro mladé 
lidi; doporučuje rozšířit způsobilost na
mladé lidi ve věku od 15 do 30 let; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na široké škále 
politicky podmíněných faktorů, jako jsou
například investice do vzdělání, odborné 
přípravy a vytváření pracovních míst,
infrastruktura a kapacita služeb 
zaměstnanosti, dostupnost míst a grantů
pro studenty, poskytování odborné a 
učňovské přípravy a přenositelnost a 
uplatňování osvědčených postupů 
z ostatních členských států; zdůrazňuje, že 
záruku pro mladé lidi je nutné začlenit do 
širšího rámce politik pro mládež a 
současně zajistit standardy vysoké kvality
a důstojnou práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na 
absolventy vysokých škol mladší 30 let; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita veřejných a posílených
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytování 

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na 
absolventy vysokých škol mladší 30 let; 
doporučuje rozšířit dostupnost pro 
regiony NUTS 2 s nezaměstnanosti 
mladých lidí přesahující 20 % a umožnit 
členským státům vyčlenit až 10 % 
dostupných finančních prostředků pro 
mladé lidi žijící v subregionech s 
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odborné a učňovské přípravy a 
přenositelnost a uplatňování osvědčených 
postupů z ostatních členských států; 
zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi je 
nutné začlenit do širšího rámce aktivních 
politik v oblasti trhu práce a současně 
zajistit standardy vysoké kvality;

nezaměstnaností mladých lidí ve výši 
přesahující 22,5 %; doporučuje, aby se 
záruka pro mladé lidi začala uplatňovat 
co nejdříve, nikoli až se čtyřměsíčním 
odkladem; zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto 
opatření bude do velké míry záviset na 
dalších faktorech, jako je například 
infrastruktura a kapacita veřejných a
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytování 
odborné a učňovské přípravy, snazší 
možnost přestu mezi jednotlivými druhy 
škol a vzdělávání a přenositelnost a 
uplatňování osvědčených postupů 
z ostatních členských států; zdůrazňuje, že 
záruku pro mladé lidi je nutné začlenit do 
širšího rámce aktivních politik v oblasti 
trhu práce a současně zajistit standardy 
vysoké kvality;

Or. de

Pozměňovací návrh 157
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na 
absolventy vysokých škol mladší 30 let; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita veřejných a posílených 
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytování 
odborné a učňovské přípravy a
přenositelnost a uplatňování osvědčených 
postupů z ostatních členských států; 
zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi je 

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na 
absolventy vysokých škol mladší 30 let; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita veřejných a posílených 
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytování 
odborné a učňovské přípravy,
přenositelnost a uplatňování osvědčených 
postupů z ostatních členských států a 
náležité promítnutí této záruky do 
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nutné začlenit do širšího rámce aktivních 
politik v oblasti trhu práce a současně 
zajistit standardy vysoké kvality;

vnitrostátního programu reforem 
členského státu, aby tak bylo možné ji 
sledovat, hodnotit a průběžně zlepšovat ; 
zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi je 
nutné začlenit do širšího rámce aktivních 
politik v oblasti trhu práce a současně 
zajistit standardy vysoké kvality, včetně 
přiměřené mzdy, pracovních podmínek a 
zdravotních a bezpečnostních norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na
absolventy vysokých škol mladší 30 let; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita veřejných a posílených 
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytování 
odborné a učňovské přípravy a 
přenositelnost a uplatňování osvědčených 
postupů z ostatních členských států; 
zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi je 
nutné začlenit do širšího rámce aktivních 
politik v oblasti trhu práce a současně 
zajistit standardy vysoké kvality;

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
vítá rozšíření cílových skupin tak, aby 
zahrnovaly absolventy vysokých škol 
mladší 30 let; zdůrazňuje, že úspěšnost 
tohoto opatření bude do velké míry záviset 
na dalších faktorech, jako je například 
infrastruktura a kapacita veřejných a 
posílených soukromých služeb 
zaměstnanosti, dostupnost míst pro 
studenty, poskytování odborné a učňovské 
přípravy a přenositelnost a uplatňování 
osvědčených postupů z ostatních členských 
států; zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi 
je nutné začlenit do širšího rámce aktivních 
politik v oblasti trhu práce a současně 
zajistit standardy vysoké kvality;

Or. de

Pozměňovací návrh 159
Anthea McIntyre
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na 
absolventy vysokých škol mladší 30 let;
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita veřejných a posílených 
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytování 
odborné a učňovské přípravy a 
přenositelnost a uplatňování osvědčených 
postupů z ostatních členských států; 
zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi je 
nutné začlenit do širšího rámce aktivních 
politik v oblasti trhu práce a současně 
zajistit standardy vysoké kvality;

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita veřejných a posílených 
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytování 
odborné a učňovské přípravy, flexibilita 
pro členské státy a přenositelnost a 
uplatňování osvědčených postupů 
z ostatních členských států; zdůrazňuje, že 
záruku pro mladé lidi je nutné začlenit do 
širšího rámce aktivních politik v oblasti 
trhu práce a současně zajistit standardy 
vysoké kvality;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na
absolventy vysokých škol mladší 30 let; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na mladé 
lidi do 30 let; zdůrazňuje, že úspěšnost 
tohoto opatření bude do velké míry záviset 
na dalších faktorech, jako je například 
infrastruktura a kapacita veřejných a 
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kapacita veřejných a posílených 
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytování 
odborné a učňovské přípravy a 
přenositelnost a uplatňování osvědčených 
postupů z ostatních členských států; 
zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi je 
nutné začlenit do širšího rámce aktivních 
politik v oblasti trhu práce a současně 
zajistit standardy vysoké kvality;

posílených soukromých služeb 
zaměstnanosti, dostupnost míst pro mladé 
lidi, poskytování odborné a učňovské 
přípravy a přenositelnost a uplatňování 
osvědčených postupů z ostatních členských 
států; zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi 
je nutné začlenit do širšího rámce aktivních 
politik v oblasti trhu práce a současně 
zajistit standardy vysoké kvality;

Or. pt

Pozměňovací návrh 161
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na 
absolventy vysokých škol mladší 30 let; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita veřejných a posílených 
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytování 
odborné a učňovské přípravy a 
přenositelnost a uplatňování osvědčených 
postupů z ostatních členských států; 
zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi je 
nutné začlenit do širšího rámce aktivních 
politik v oblasti trhu práce a současně 
zajistit standardy vysoké kvality;

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na 
absolventy vysokých škol mladší 30 let; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita služeb zaměstnanosti, dostupnost 
míst pro studenty, poskytování odborné a 
učňovské přípravy a přenositelnost a 
uplatňování osvědčených postupů 
z ostatních členských států; zdůrazňuje, že 
záruku pro mladé lidi je nutné začlenit do 
širšího rámce aktivních politik v oblasti 
trhu práce a současně zajistit standardy 
vysoké kvality;

Or. de
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Pozměňovací návrh 162
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na 
absolventy vysokých škol mladší 30 let; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita veřejných a posílených 
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytování 
odborné a učňovské přípravy a 
přenositelnost a uplatňování osvědčených 
postupů z ostatních členských států; 
zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi je 
nutné začlenit do širšího rámce aktivních 
politik v oblasti trhu práce a současně 
zajistit standardy vysoké kvality;

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na 
absolventy vysokých škol mladší 30 let; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita veřejných a posílených 
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty a absolventy, 
poskytování účinné odborné a učňovské 
přípravy a přenositelnost a uplatňování 
osvědčených postupů z ostatních členských 
států; zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi 
je nutné začlenit do širšího rámce aktivních 
politik v oblasti trhu práce a současně 
zajistit standardy vysoké kvality;

Or. pl

Pozměňovací návrh 163
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Komise 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na 

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Komise 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na 
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absolventy vysokých škol mladší 30 let; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita veřejných a posílených 
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytovaná 
odborná a učňovská příprava a 
přenositelnost a uplatňování osvědčených 
zkušeností z ostatních členských států; 
zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi je 
nutné začlenit do širšího rámce aktivních 
politik v oblasti trhu práce a současně 
zajistit standardy vysoké kvality;

absolventy vysokých škol do 30 let; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita veřejných a posílených 
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytovaná 
odborná příprava, včetně kvalitní 
učňovské přípravy a stáží, a přenositelnost 
a uplatňování osvědčených zkušeností 
z ostatních členských států; zdůrazňuje, že 
záruku pro mladé lidi je nutné začlenit do 
širšího rámce aktivních politik v oblasti 
trhu práce a současně zajistit standardy 
vysoké kvality;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na 
absolventy vysokých škol mladší 30 let; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita veřejných a posílených 
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytování 
odborné a učňovské přípravy a 
přenositelnost a uplatňování osvědčených 
postupů z ostatních členských států; 
zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi je 
nutné začlenit do širšího rámce aktivních 
politik v oblasti trhu práce a současně 
zajistit standardy vysoké kvality;

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na 
absolventy vysokých škol mladší 30 let; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita veřejných a posílených 
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytování 
odborné a učňovské přípravy a 
přenositelnost a uplatňování osvědčených 
postupů z ostatních členských států; 
zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi je 
nutné začlenit do širšího rámce aktivních 
politik v oblasti trhu práce, monitorovat ji
a současně zajistit standardy vysoké 
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kvality;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na 
absolventy vysokých škol mladší 30 let; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita veřejných a posílených 
soukromých služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytování 
odborné a učňovské přípravy a 
přenositelnost a uplatňování osvědčených 
postupů z ostatních členských států; 
zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi je 
nutné začlenit do širšího rámce aktivních 
politik v oblasti trhu práce a současně 
zajistit standardy vysoké kvality;

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) ze dne 28. února 
2013 dohodnout se na doporučení Rady 
ohledně provádění záruky pro mladé lidi; 
doporučuje rozšířit způsobilost na 
absolventy vysokých škol mladší 30 let; 
zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření 
bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a 
kapacita veřejných služeb zaměstnanosti, 
dostupnost míst pro studenty, poskytování 
odborné a učňovské přípravy a 
přenositelnost a uplatňování osvědčených 
postupů z ostatních členských států; 
zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi je 
nutné začlenit do širšího rámce aktivních 
politik v oblasti trhu práce a současně 
zajistit standardy vysoké kvality, pouze 
pokud tyto politiky nejsou povinné;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vybízí členské státy, aby používaly 
metodu poukázek na odbornou přípravu, 
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avšak připomíná, že je zapotřebí trvalého 
a důsledného dohledu nad uplatňováním 
příslušných programů a trvalého 
posuzování těchto programů;

Or. el

Pozměňovací návrh 167
Alejandro Cercas

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vítá návrh Komise rozvinout 
prostřednictvím „Výboru pro 
zaměstnanost“ mnohostranný dohled nad 
uplatňováním systémů záruky pro mladé 
lidi a žádá, aby byl zapojen do činnosti 
tohoto výboru;

Or. es

Pozměňovací návrh 168
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. oznamuje členským státům, že 
Evropský parlament má v úmyslu úzce 
sledovat veškeré kroky členských států 
vedoucí ke skutečnému zavedení záruky 
pro mladé lidi, a vyzývá mládežnické 
organizace, aby Evropský parlament 
průběžně informovaly o svých analýzách 
kroků členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby pokrok 
jednotlivých členských států zahrnula 
jednak do vnitrostátních zpráv o 
evropském semestru a jednak do 
doporučení pro jednotlivé země; 
zdůrazňuje, že je důležité zabývat se jak 
opatřeními, která posilují záruky pro 
mladé lidi, tak opatřeními, jež brání 
dosažení úspěchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. vyzývá vnitrostátní parlamenty, aby 
společně s mládežnickými organizacemi 
učinily své vlády zodpovědnými za 
vytvoření záruky pro mladé lidi a aby 
zajistily přijetí seriózních kroků pro 
zajištění toho, aby každý mladý člověk 
(který je nezaměstnaný nebo který ukončil 
formální vzdělávání) do čtyř měsíců 
obdržel kvalitní nabídku zaměstnání, 
dalšího vzdělávání, odborné přípravy nebo 
stáže;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Paul Murphy
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby významně 
navýšily svou podporu podnikům, 
družstvům a organizacím působícím ve 
třetím sektoru, které si přejí podílet se na 
systémech záruk pro mladé lidi v úzké 
spolupráci s veřejnými a soukromými 
službami zaměstnanosti, a to i 
prostřednictvím daňových pobídek, dotací 
na fixní náklady na zaměstnance a 
možnosti přístupu k financování odborné 
přípravy na místě, jež podpoří podniky 
v poskytování vysoce kvalitních nabídek 
zaměstnání a odborné přípravy a bude 
představovat efektivní a cílenou investici 
do potenciálu mladých lidí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby významně 
navýšily svou podporu podnikům, 
družstvům a organizacím působícím ve 
třetím sektoru, které si přejí podílet se na 
systémech záruk pro mladé lidi v úzké 
spolupráci s veřejnými a soukromými 
službami zaměstnanosti, a to i 
prostřednictvím daňových pobídek, dotací 
na fixní náklady na zaměstnance a 
možnosti přístupu k financování odborné 
přípravy na místě, jež podpoří podniky 
v poskytování vysoce kvalitních nabídek 
zaměstnání a odborné přípravy a bude 
představovat efektivní a cílenou investici 
do potenciálu mladých lidí;

5. vybízí Radu, Komisi a členské státy, aby 
významně navýšily svou podporu všem 
subjektům, které jsou pro záruku pro 
mladé lidi klíčové, mimo jiné včetně 
mladých pracovníků, poskytovatelů 
vzdělávání a odborné přípravy, místních a 
regionálních orgánů, subjektů na trhu 
práce, jako jsou podniky, družstva a 
organizace působící ve třetím sektoru, 
služby zaměstnanosti, podpůrné služby a 
sociální organizace, a aby se zaměřily na 
přijetí celé škály opatření týkajících se 
pracovních míst, začlenění, vzdělávání a 
odborné přípravy; zdůrazňuje význam 
přístupu k cílenému financování; vyzývá 
členské státy, aby vytvořily pobídky
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motivující zaměstnavatele k tomu, aby 
mladým lidem nabízeli kvalitní práci, 
důstojné zaměstnání a možnosti odborné 
přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby významně 
navýšily svou podporu podnikům, 
družstvům a organizacím působícím ve 
třetím sektoru, které si přejí podílet se na 
systémech záruk pro mladé lidi v úzké 
spolupráci s veřejnými a soukromými 
službami zaměstnanosti, a to i 
prostřednictvím daňových pobídek, dotací 
na fixní náklady na zaměstnance a 
možnosti přístupu k financování odborné 
přípravy na místě, jež podpoří podniky 
v poskytování vysoce kvalitních nabídek 
zaměstnání a odborné přípravy a bude 
představovat efektivní a cílenou investici 
do potenciálu mladých lidí;

5. vybízí členské státy, aby významně 
navýšily svou podporu podnikům, 
družstvům, místním a regionálním 
orgánům a organizacím působícím ve 
třetím sektoru, které si přejí podílet se na 
systémech záruk pro mladé lidi v úzké 
spolupráci s veřejnými a soukromými 
službami zaměstnanosti, a to i 
prostřednictvím daňových pobídek, dotací 
na fixní náklady na zaměstnance a 
možnosti přístupu k financování odborné 
přípravy na místě, jež podpoří podniky 
v poskytování vysoce kvalitních nabídek 
zaměstnání a odborné přípravy a bude 
představovat efektivní a cílenou investici 
do potenciálu mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby významně 
navýšily svou podporu podnikům, 

5. vybízí členské státy, aby významně 
navýšily svou podporu podnikům, 



PE510.867v01-00 92/173 AM\937186CS.doc

CS

družstvům a organizacím působícím ve 
třetím sektoru, které si přejí podílet se na 
systémech záruk pro mladé lidi v úzké 
spolupráci s veřejnými a soukromými 
službami zaměstnanosti, a to i 
prostřednictvím daňových pobídek, dotací 
na fixní náklady na zaměstnance a 
možnosti přístupu k financování odborné 
přípravy na místě, jež podpoří podniky 
v poskytování vysoce kvalitních nabídek 
zaměstnání a odborné přípravy a bude 
představovat efektivní a cílenou investici 
do potenciálu mladých lidí;

družstvům, místním a regionálním 
orgánům a organizacím působícím ve 
třetím sektoru, které si přejí podílet se na 
systémech záruk pro mladé lidi v úzké 
spolupráci s veřejnými a soukromými 
službami zaměstnanosti, a to i 
prostřednictvím daňových pobídek, dotací 
na fixní náklady na zaměstnance a 
možnosti přístupu k financování odborné 
přípravy na místě, jež podpoří podniky 
v poskytování vysoce kvalitních nabídek 
zaměstnání a odborné přípravy a bude 
představovat efektivní a cílenou investici 
do potenciálu mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby významně 
navýšily svou podporu podnikům, 
družstvům a organizacím působícím ve 
třetím sektoru, které si přejí podílet se na 
systémech záruk pro mladé lidi v úzké 
spolupráci s veřejnými a soukromými 
službami zaměstnanosti, a to i 
prostřednictvím daňových pobídek, dotací 
na fixní náklady na zaměstnance a 
možnosti přístupu k financování odborné 
přípravy na místě, jež podpoří podniky 
v poskytování vysoce kvalitních nabídek 
zaměstnání a odborné přípravy a bude 
představovat efektivní a cílenou investici 
do potenciálu mladých lidí;

5. vybízí členské státy, aby vytvořily jasné 
standardy a ukazatele kvality týkající se 
vývoje systémů záruk pro mladé lidi a aby 
významně navýšily svou podporu 
podnikům, družstvům a organizacím 
působícím ve třetím sektoru, které si přejí 
podílet se na systémech záruk pro mladé 
lidi v úzké spolupráci s veřejnými a 
soukromými službami zaměstnanosti, a to i 
prostřednictvím daňových pobídek, dotací 
na fixní náklady na zaměstnance a 
možnosti přístupu k financování odborné 
přípravy na místě, jež podpoří podniky 
v poskytování vysoce kvalitních 
udržitelných nabídek zaměstnání a 
odborné přípravy a bude představovat 
efektivní a cílenou investici do potenciálu 
mladých lidí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 176
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby významně 
navýšily svou podporu podnikům, 
družstvům a organizacím působícím ve 
třetím sektoru, které si přejí podílet se na 
systémech záruk pro mladé lidi v úzké 
spolupráci s veřejnými a soukromými 
službami zaměstnanosti, a to i 
prostřednictvím daňových pobídek, dotací 
na fixní náklady na zaměstnance a 
možnosti přístupu k financování odborné 
přípravy na místě, jež podpoří podniky 
v poskytování vysoce kvalitních nabídek 
zaměstnání a odborné přípravy a bude 
představovat efektivní a cílenou investici 
do potenciálu mladých lidí;

5. vybízí členské státy, aby významně 
navýšily svou podporu podnikům, 
družstvům a organizacím působícím ve 
třetím sektoru, které si přejí podílet se na 
systémech záruk pro mladé lidi v úzké 
spolupráci s veřejnými a soukromými 
službami zaměstnanosti, a to i 
prostřednictvím daňových pobídek, dotací 
na fixní náklady na zaměstnance, pobídek v 
souvislosti se zadáváním veřejných 
zakázek, a možnosti přístupu k financování 
odborné přípravy na místě, jež podpoří 
podniky v poskytování vysoce kvalitních 
nabídek zaměstnání a odborné přípravy a 
bude představovat efektivní a cílenou 
investici do potenciálu mladých lidí; 
zdůrazňuje, že je zvláštní odpovědností 
podniků takové nabídky poskytovat;

Or. de

Pozměňovací návrh 177
Alejandro Cercas

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby významně 
navýšily svou podporu podnikům, 
družstvům a organizacím působícím ve 
třetím sektoru, které si přejí podílet se na 
systémech záruk pro mladé lidi v úzké 
spolupráci s veřejnými a soukromými 
službami zaměstnanosti, a to i 
prostřednictvím daňových pobídek, dotací 

5. vybízí EU a členské státy, aby 
významně navýšily svou podporu 
podnikům, družstvům a organizacím 
působícím ve třetím sektoru, které si přejí 
podílet se na systémech záruk pro mladé 
lidi v úzké spolupráci s veřejnými a 
soukromými službami zaměstnanosti, a to i 
prostřednictvím daňových pobídek, dotací 
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na fixní náklady na zaměstnance a 
možnosti přístupu k financování odborné 
přípravy na místě, jež podpoří podniky 
v poskytování vysoce kvalitních nabídek 
zaměstnání a odborné přípravy a bude 
představovat efektivní a cílenou investici 
do potenciálu mladých lidí;

na fixní náklady na zaměstnance a 
možnosti přístupu k financování odborné 
přípravy na místě, jež podpoří podniky 
v poskytování vysoce kvalitních nabídek 
zaměstnání a odborné přípravy a bude 
představovat efektivní a cílenou investici 
do potenciálu mladých lidí;

Or. es

Pozměňovací návrh 178
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby významně 
navýšily svou podporu podnikům, 
družstvům a organizacím působícím ve
třetím sektoru, které si přejí podílet se na 
systémech záruk pro mladé lidi v úzké 
spolupráci s veřejnými a soukromými 
službami zaměstnanosti, a to i 
prostřednictvím daňových pobídek, dotací 
na fixní náklady na zaměstnance a 
možnosti přístupu k financování odborné 
přípravy na místě, jež podpoří podniky 
v poskytování vysoce kvalitních nabídek 
zaměstnání a odborné přípravy a bude 
představovat efektivní a cílenou investici 
do potenciálu mladých lidí;

5. vybízí členské státy, aby významně 
navýšily svou podporu podnikům
působícím ve veřejném a soukromém 
sektoru, družstvům a organizacím
občanské společnosti , které si přejí podílet 
se na systémech záruk pro mladé lidi 
v úzké spolupráci s veřejnými a 
soukromými službami zaměstnanosti, a to i 
prostřednictvím daňových pobídek, dotací 
na fixní náklady na zaměstnance a 
možnosti přístupu k financování odborné 
přípravy na místě, jež podpoří podniky 
v poskytování vysoce kvalitních nabídek 
zaměstnání a odborné přípravy a bude 
představovat efektivní a cílenou investici 
do potenciálu mladých lidí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 179
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vybízí členské státy, aby významně 
navýšily svou podporu podnikům, 
družstvům a organizacím působícím ve 
třetím sektoru, které si přejí podílet se na 
systémech záruk pro mladé lidi v úzké 
spolupráci s veřejnými a soukromými
službami zaměstnanosti, a to i 
prostřednictvím daňových pobídek, dotací 
na fixní náklady na zaměstnance a 
možnosti přístupu k financování odborné 
přípravy na místě, jež podpoří podniky 
v poskytování vysoce kvalitních nabídek 
zaměstnání a odborné přípravy a bude 
představovat efektivní a cílenou investici 
do potenciálu mladých lidí;

5. vybízí členské státy, aby významně 
navýšily svou podporu podnikům, 
družstvům a organizacím působícím ve 
třetím sektoru, které si přejí podílet se na 
systémech záruk pro mladé lidi v úzké 
spolupráci se službami zaměstnanosti, a to 
i prostřednictvím daňových pobídek, dotací 
na fixní náklady na zaměstnance a 
možnosti přístupu k financování odborné 
přípravy na místě, jež podpoří podniky 
v poskytování vysoce kvalitních nabídek 
zaměstnání a odborné přípravy a bude 
představovat efektivní a cílenou investici 
do potenciálu mladých lidí;

Or. de

Pozměňovací návrh 180
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
spolupráci se zúčastněnými stranami 
zastupujícími mladé lidi a Evropským 
parlamentem vypracovala akční plán 
zaměstnanosti mladých lidí, který by 
stanovil krátkodobá, střednědobá a 
dlouhodobá opatření; lituje skutečnosti, že 
v rámci stávající diskuse jsou dlouhodobá 
opatření prezentována jako krátkodobá 
řešení; zdůrazňuje, že v krátkodobém 
horizontu by se pozornost měla soustředit 
na bezprostřední cestu z krize, a to pro 
subjekty uvnitř i vně trhu práce, se 
zaměřením na zajištění příjmu nutného k 
životu a příležitostí na trhu práce a na 
ukončení opatření uplatňovaných v rámci 
makroekonomických ozdravných 
programů, jež dále ohrožují zaměstnanost 
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mladých lidí; zdůrazňuje, že investice do 
vzdělání a odborné přípravy, vytváření 
pracovních míst, systémů učňovského 
vzdělávání a pobídek určených pro 
zaměstnavatele jsou převážně 
střednědobými, ale také dlouhodobými 
opatřeními, jež musí být pevně dohodnuta 
mezi všemi subjekty alespoň na dobu pěti 
let; zdůrazňuje, že zejména vybudování 
systému duálního vzdělávání, učňovského 
školství, odborné přípravy a začleňování 
mladých lidí na trh práce jsou 
dlouhodobými opatřeními, která vyžadují 
dlouhodobé odhodlání.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že tato podpora pro 
podniky, družstva a organizace působící 
ve třetím sektoru by měla mít výjimečnou 
a dočasnou povahu a měla by být 
podmíněna výslovnými závazky ze strany 
příjemců, zejména pokud jde o zachování 
pracovních míst, dodržování standardů 
stanovených ve vnitrostátním právu a v 
kolektivních pracovních smlouvách a 
plnění závazků v oblasti daní a sociálního 
zabezpečení; je přesvědčen, že podpora 
tohoto druhu by měla být zveřejněna a 
oznámena zaměstnancům a jejich 
zastupujícím organizacím a že 
zaměstnavatelé by měli mít povinnost 
poskytovat na místech snadno dostupných 
zaměstnancům informace o plánech 
společnosti, včetně získané podpory, jejího 
účelu a způsobu, jakým má být tohoto 
účelu dosaženo;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 182
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. doporučuje, aby v členských státech, 
ve kterých existuje duální systém 

vzdělávání, bylo pro mladistvé do 18 let, 
kteří nenajdou učňovské místo, zavedeno 
„alternativní učení“, tedy záruka vzdělání 
v podobě odborné přípravy ve více 
podnicích; v zemích, kde duální systém 
vzdělávání není zaveden, by měla být 
přijata opatření k zavedení vhodně 
uzpůsobeného systému;

Or. de

Pozměňovací návrh 183
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby zohlednily 
postupy, které se osvědčily především v 
členských státech s nízkou mírou 
nezaměstnanosti, a aby prozkoumaly, zda 
by takové koncepce, jako je duální systém 
vzdělávání a učňovské školství i již 
zavedené systémy záruk pro mladé lidi, 
byly slučitelné s jejich vnitrostátními 
systémy;

Or. de

Pozměňovací návrh 184
Marietje Schaake
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Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že různé věkové skupiny 
vyžadují odlišné přístupy k řešení otázek 
zaměstnanosti, které budou u nižších 
věkových skupin zaměřeny na vstup na 
trh práce a u vyšších věkových skupin na
zlepšení jistoty práce a sociálního 
zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b.  vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly sbližování světa práce a 
vzdělávání, aby tak mohly být vytvořeny 
způsoby odborné přípravy, jako je duální 
vzdělávání, které kombinují teoretické 
pojmy s praktickými zkušenostmi, a 
jejichž cílem je vybavit mladé lidi 
požadovanými obecnými dovednostmi a 
konkrétními odbornými znalostmi; vybízí 
Komisi a členské státy, aby rovněž 
investovaly do podpory informační 
kampaně týkající se odborného vzdělávání 
a přípravy a technických a 
podnikatelských studií;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b.  je přesvědčen, že pokud mají být v 
subjektech přijímajících podporu 
vytvořena stálá pracovní místa, měly by 
být pracovní stáže monitorovány, aby se 
tak dosáhlo lepší účinnosti a uzavírání 
smluv na dobu neurčitou;

Or. pt

Pozměňovací návrh 187
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. vyzývá členské státy, aby zlepšily své 
politiky, aby mladí lidé mohli žít 
ekonomicky nezávisle; lituje nedostatku 
dostupných možností bydlení pro mladé 
lidi, zejména v zemích jižní Evropy; 
vyzývá členské státy, aby výrazně zlepšily 
přístup na trh bydlení, neboť mladí lidé 
vydělávají méně a mají obtížný přístup k 
úvěrům; zdůrazňuje zejména potřebu 
vyřešit situaci v zemích na jihu a východě 
Evropy, kde vysoká míra nezaměstnanosti 
mladých lidí a nízké příjmy vedly k 
nedobrovolnému setrvávání mladých lidí 
u rodičů;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 5 d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5d.  požaduje kvalitnější stáže zajišťující 
sociální zabezpečení; vyzývá Komisi a 
Radu, aby v návaznosti na závazek 
uvedený ve sdělení COM(2007)498 
„navrhnout iniciativu Evropské charty
kvalitních stáží“ vytvořily Evropskou 
chartu kvalitních stáží uvádějící normy 
pro minimální ochranu stážistů, a zajistily 
tak vzdělávací hodnotu stáží a předešly 
zneužívání s přihlédnutím k tomu, že stáže 
jsou součástí vzdělávání a nesmí tedy 
nahrazovat skutečná pracovní místa; tyto 
minimální normy by měly zahrnovat 
osnovu pro popis pracovní náplně či 
kvalifikace, kterých má být dosaženo, 
časové omezení stáží, minimální odměnu 
na základě standardních životních 
nákladů v místě, kde stáž probíhá v 
souladu s vnitrostátními zvyklostmi, 
pojištění v oblasti vykonávané práce, 
dávky sociálního zabezpečení v souladu 
s místními normami a jasné propojení 
s příslušným vzdělávacím programem;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 5 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5e. je si vědom, že je důležité, aby byli 
mladí lidé finančně nezávislí, a vyzývá 
členské státy k zajištění toho, aby mladí 
lidé měli individuální nárok na důstojný 
příjem, který jim zajistí možnost vést 
ekonomicky nezávislý život;

Or. en
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Pozměňovací návrh 190
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 5 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5f. vyzývá k ochraně mladých lidí před 
zaměstnavateli ve veřejném i soukromém 
sektoru, kteří díky programům na 
získávání pracovních zkušeností, 
učňovským programům a stážím dokáží 
velmi levně nebo zcela zdarma pokrýt své 
vlastní klíčové a základní potřeby a 
využívají ochoty mladých lidí učit se i bez 
vyhlídky na to, že by se v budoucnu stali 
jejich plně integrovanou pracovní silou;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 5 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5g. vyzývá členské státy, aby mladým 
lidem poskytly po dobu jejich stáže, praxe 
a učení plná zaměstnanecká práva a 
právo na sociální zabezpečení a za 
určitých podmínek jim určitým dílem 
přispívaly na jejich sociální zabezpečení; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
programy učňovského vzdělání, stáží a 
získávání odborné praxe provázaly se 
systémem sociálního zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Raül Romeva i Rueda
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Návrh usnesení
Bod 5 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5h. vyzývá evropské orgány, aby šly samy 
příkladem a odstranily inzeráty na 
neplacené stáže ze svých internetových 
stránek, a aby vyplácely:
– minimální příspěvek vycházející 
z běžných životních nákladů v místě, kde 
je stáž vykonávána,
– dávky sociálního zabezpečení všem svým 
stážistům;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 5 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5i. vyzývá členské státy, aby zavedly nové 
začleňující a cílené politiky trhu práce, 
které zajistí důstojné začlenění a 
smysluplné zaměstnání mladých lidí, 
např. prostřednictvím zřízení 
inspirativních sítí, programů pro stážisty 
doplněných finanční pomocí, která jim 
umožní cestovat a žít v blízkosti místa, kde 
stáž probíhá, mezinárodních profesních 
center a středisek poskytujících mladým 
lidem individuální poradenství, jež se 
zaměří především na témata, jako je 
kolektivní organizace a znalost právních 
hledisek týkajících se jejich stáže;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Raül Romeva i Rueda
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
konkrétní informační strategie zacílené na 
NEET, které by měly pomocí strategií 
usnadňujících přechod od vzdělávání 
k zaměstnání kombinovat účinné formy 
intervence zaměřené na řešení předčasného 
ukončování školní docházky a opětovnou 
integraci těch, kdo školní docházku 
předčasně ukončili, a zvýšení 
zaměstnatelnosti mladých lidí, spolu 
s odstraněním veškerých praktických a 
logistických překážek, jimž čelí mladí lidé 
s komplexnějšími potřebami;

6. zdůrazňuje, že mladí lidé, kteří nejsou 
ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v 
profesní přípravě (NEET), jsou více 
ohroženi vyloučením a že vyloučení v 
mladém věku má dlouhodobé škodlivé 
dopady na jednotlivce i společnost; 
zdůrazňuje, že NEET jsou hlavní cílovou 
skupinou záruky pro mladé lidi a 
Iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí, vyzývá tudíž členské státy, 
aby v rámci evropského semestru 
nastínily, jak dosáhnou pokroku v lepším 
začleňování NEET prostřednictvím 
záruky pro mladé lidi a jiných nástrojů; 
vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s 
místními a regionálními orgány 
vypracovaly konkrétní informační strategie 
zacílené na NEET, které by měly pomocí 
strategií usnadňujících bezpečný přechod 
od vzdělávání k zaměstnání kombinovat 
účinné formy intervence zaměřené na 
řešení předčasného ukončování školní 
docházky a opětovnou integraci těch, kdo 
školní docházku předčasně ukončili, a 
zvýšení možností těchto mladých lidí, 
spolu s podporou celoživotní odborné 
přípravy, s kvalitními systémy sociálního 
zabezpečení, vhodnými podpůrnými 
službami a odstraněním veškerých 
překážek, jimž čelí mladí lidé 
s komplexnějšími potřebami;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
konkrétní informační strategie zacílené na 
NEET, které by měly pomocí strategií 
usnadňujících přechod od vzdělávání 
k zaměstnání kombinovat účinné formy 
intervence zaměřené na řešení předčasného 
ukončování školní docházky a opětovnou 
integraci těch, kdo školní docházku 
předčasně ukončili, a zvýšení 
zaměstnatelnosti mladých lidí, spolu 
s odstraněním veškerých praktických a 
logistických překážek, jimž čelí mladí lidé 
s komplexnějšími potřebami;

6. vyzývá členské státy, aby ve spolupráci 
s místními a regionálními orgány a 
hospodářskými a sociálními subjekty 
vypracovaly konkrétní informační strategie 
zacílené na NEET, které by měly pomocí 
strategií usnadňujících přechod od 
vzdělávání k zaměstnání kombinovat 
účinné formy intervence zaměřené na 
řešení předčasného ukončování školní 
docházky a opětovnou integraci těch, kdo 
školní docházku předčasně ukončili, a 
zvýšení zaměstnatelnosti mladých lidí, 
spolu s odstraněním veškerých praktických 
a logistických překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
konkrétní informační strategie zacílené na 
NEET, které by měly pomocí strategií 
usnadňujících přechod od vzdělávání 
k zaměstnání kombinovat účinné formy 
intervence zaměřené na řešení předčasného 
ukončování školní docházky a opětovnou 
integraci těch, kdo školní docházku 
předčasně ukončili, a zvýšení 
zaměstnatelnosti mladých lidí, spolu 
s odstraněním veškerých praktických a 
logistických překážek, jimž čelí mladí lidé 
s komplexnějšími potřebami;

6. vyzývá členské státy, aby ve spolupráci 
s místními a regionálními orgány a 
dalšími potenciálními zúčastněnými 
stranami vypracovaly konkrétní 
informační strategie zacílené na NEET, 
které by měly pomocí strategií 
usnadňujících přechod od vzdělávání 
k zaměstnání kombinovat účinné formy 
intervence zaměřené na řešení předčasného 
ukončování školní docházky a opětovnou 
integraci těch, kdo školní docházku 
předčasně ukončili, a zvýšení 
zaměstnatelnosti mladých lidí, spolu 
s odstraněním veškerých praktických a 
logistických překážek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 197
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
konkrétní informační strategie zacílené na 
NEET, které by měly pomocí strategií 
usnadňujících přechod od vzdělávání 
k zaměstnání kombinovat účinné formy 
intervence zaměřené na řešení předčasného 
ukončování školní docházky a opětovnou 
integraci těch, kdo školní docházku 
předčasně ukončili, a zvýšení 
zaměstnatelnosti mladých lidí, spolu 
s odstraněním veškerých praktických a 
logistických překážek, jimž čelí mladí lidé 
s komplexnějšími potřebami;

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
konkrétní informační strategie zacílené na 
NEET, které by měly pomocí strategií 
usnadňujících přechod od vzdělávání 
k zaměstnání kombinovat účinné formy 
intervence zaměřené na řešení předčasného 
ukončování školní docházky a opětovnou 
integraci těch, kdo školní docházku 
předčasně ukončili, a zvýšení 
zaměstnatelnosti mladých lidí, spolu 
s odstraněním veškerých praktických a 
logistických překážek, jimž čelí mladí lidé 
s komplexnějšími potřebami nebo s 
potřebami, které se liší z důvodu jejich 
zdravotního postižení;

Or. hu

Pozměňovací návrh 198
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
konkrétní informační strategie zacílené na 
NEET, které by měly pomocí strategií 
usnadňujících přechod od vzdělávání 
k zaměstnání kombinovat účinné formy 
intervence zaměřené na řešení předčasného 
ukončování školní docházky a opětovnou 
integraci těch, kdo školní docházku 
předčasně ukončili, a zvýšení 
zaměstnatelnosti mladých lidí, spolu 
s odstraněním veškerých praktických a 
logistických překážek, jimž čelí mladí lidé 
s komplexnějšími potřebami;

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
konkrétní informační strategie zacílené na 
NEET, které by měly pomocí strategií 
usnadňujících přechod od vzdělávání 
k zaměstnání kombinovat účinné formy 
zapojení zaměřené na řešení předčasného 
ukončování školní docházky a opětovnou 
integraci těch, kdo školní docházku 
předčasně ukončili, a zvýšení 
zaměstnatelnosti mladých lidí, spolu 
s odstraněním veškerých praktických a 
logistických překážek, jimž čelí mladí lidé 
s komplexnějšími potřebami;
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Or. hu

Pozměňovací návrh 199
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
konkrétní informační strategie zacílené na 
NEET, které by měly pomocí strategií 
usnadňujících přechod od vzdělávání 
k zaměstnání kombinovat účinné formy 
intervence zaměřené na řešení předčasného 
ukončování školní docházky a opětovnou 
integraci těch, kdo školní docházku 
předčasně ukončili, a zvýšení 
zaměstnatelnosti mladých lidí, spolu 
s odstraněním veškerých praktických a 
logistických překážek, jimž čelí mladí lidé 
s komplexnějšími potřebami;

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
konkrétní informační strategie zacílené na 
NEET, které by měly pomocí strategií 
usnadňujících přechod od vzdělávání 
k zaměstnání kombinovat účinné formy 
intervence zaměřené na řešení předčasného 
ukončování školní docházky a opětovnou 
integraci těch, kdo školní docházku 
předčasně ukončili, a zvýšení 
zaměstnatelnosti mladých lidí, spolu 
s odstraněním veškerých praktických a 
logistických překážek, jimž čelí mladí lidé 
s komplexnějšími potřebami; vyzdvihuje 
dobrou zkušenost zemí se zavedenými 
systémy odborného vzdělávání a přípravy 
při usnadňování přechodu ze vzdělávání 
do pracovního života; zdůrazňuje, že by 
tyto osvědčené postupy měly být vodítkem 
pro členské státy, které tyto systémy dosud 
nezavedly;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
konkrétní informační strategie zacílené na 
NEET, které by měly pomocí strategií 
usnadňujících přechod od vzdělávání 

6. vyzývá členské státy, aby ve spolupráci 
zejména s veřejnými středními a vysokými 
školami, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, zaměstnavateli, 
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k zaměstnání kombinovat účinné formy 
intervence zaměřené na řešení předčasného 
ukončování školní docházky a opětovnou 
integraci těch, kdo školní docházku 
předčasně ukončili, a zvýšení 
zaměstnatelnosti mladých lidí, spolu 
s odstraněním veškerých praktických a 
logistických překážek, jimž čelí mladí lidé 
s komplexnějšími potřebami;

službami zaměstnanosti, sociálními 
partnery a organizacemi občanské 
společnosti vypracovaly konkrétní 
informační strategie zacílené na NEET, 
které by měly pomocí strategií 
usnadňujících přechod od vzdělávání 
k zaměstnání kombinovat účinné formy 
intervence zaměřené na řešení předčasného 
ukončování školní docházky a opětovnou 
integraci těch, kdo školní docházku 
předčasně ukončili, a zvýšení 
zaměstnatelnosti mladých lidí, spolu 
s odstraněním veškerých praktických a 
logistických překážek, jimž čelí mladí lidé 
s komplexnějšími potřebami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 201
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že přechod ze školy do 
zaměstnání je zlomovým okamžikem v 
životě mladého člověka; vyzývá tudíž 
členské státy, aby posílily opatření, jejichž 
cílem je mladé lidi nasměrovat a předat 
jim doporučení tak, aby měli v 
dostatečném předstihu k dispozici 
informace, které potřebují pro svou 
budoucí kariéru na trhu práce; 
zdůrazňuje, že tato opatření musí být 
uplatňována již v rané fázi sekundárního 
vzdělávání; vyzývá členské státy, aby 
přijaly opatření, která usnadní přechod ze 
školy do zaměstnání; dále vyzývá členské 
státy, aby podporovaly programy 
odborného vzdělávání a praxí pro žáky a 
studenty, jakož i programy poskytující 
nasměrování a doprovodnou podporu při 
volbě povolání;

Or. de
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Pozměňovací návrh 202
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby zintenzívnily 
své úsilí, jehož cílem je omezit předčasné 
ukončování školní docházky tak, aby bylo 
do roku 2012 dosaženo cíle stanoveného 
v rámci strategie EU 2020, podle nějž 
nemá počet osob předčasně ukončujících 
školní docházku překročit 10 %; vyzývá 
členské státy, aby využily celé škály 
opatření pro boj proti předčasnému 
ukončování školní docházky a 
negramotnosti, například snížení počtu 
studentů ve třídách, zajištění pomoci 
žákům, kteří z ekonomických důvodů 
nemohou dokončit povinnou školní 
docházku, posílení praktického rozměru 
školních osnov, zavedení poradců do 
všech škol, vytvoření okamžité návaznosti 
pro osoby předčasně ukončující školní 
docházku; upozorňuje na příklad Finska, 
které úspěšně snížilo počet studentů, kteří 
předčasně ukončili školní docházku, tím, 
že jim bylo poskytnuto poradenství, pokud 
jde o jejich další možnosti; vyzývá Komisi, 
aby koordinovala projekt zaměřený na 
osvědčené postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 6 – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že rané vzdělávání 
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založené na hře může dětem dát správný 
směr k úspěšné cestě vzdělávacím 
procesem, a zdůrazňuje, že zvlášť v této 
souvislosti je velice důležité pedagogické 
vzdělání, jakož i další odborná příprava 
učitelů;

Or. de

Pozměňovací návrh 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že všechny nezaměstnané 
osoby, jež obdrží podporu, by měly být 
sledovány, aby bylo možné určit konkrétní 
potřeby jednotlivých pracovníků v oblasti 
odborné přípravy, dovedností, a případně 
odborného přeškolení v době posuzování 
pracovních nabídek i poté, co pracovník 
zaměstnání přijal, s cílem zjistit, zda byly 
splněny stanovené podmínky a do jaké 
míry se pracovník přizpůsobil okolnostem;

Or. pt

Pozměňovací návrh 205
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. naléhavě žádá členské státy, aby 
vzhledem k výjimečné sociální situaci 
vyvolané krizí vypracovaly strategii pro 
poskytování pobídek – včetně finančních –
pro zranitelné skupiny mladých studentů, 
kteří by tak mohli dokončit středoškolské 
vzdělání;
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Or. el

Pozměňovací návrh 206
Emilie Turunen, Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vybízí členské státy, aby posoudily 
velký potenciál využívání veřejných 
výdajů na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí, například prostřednictvím 
zavedení kritérií pro zaměstnávání 
mladých lidí, jako jsou kvóty pro mladé 
zaměstance nebo poskytování učňovské 
praxe; vybízí Komisi, aby zveřejnila 
obecné směry týkající se kritérií pro 
zaměstnávání mladých lidí v oblasti 
veřejných zakázek a státní podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vybízí členské státy, aby podporovaly 
zavedení grantů a vypracovaly programy 
půjček pro studenty, které nabídnou 
výhodné podmínky snadno dostupné pro 
mladé lidi, kteří nemohou pokračovat ve 
vysokoškolském studiu z důvodu 
finančních potíží, a zároveň zdůrazňuje 
význam kvalitní veřejné sítě studentských 
kolejí;

Or. el
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Pozměňovací návrh 208
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. považuje přechod ze školy do 
zaměstnání za kritický moment spojený s 
vysokým rizikem pro jednotlivce; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zlepšily 
zajištění tohoto přechodu, zejména pokud 
jde o sociální zabezpečení, a aby zlepšily 
poradenské služby a podporu před tímto 
přechodem, během něj a po něm; 
zdůrazňuje, že tato opatření se ukázala 
jako velmi úspěšná pro bezproblémový 
přechod a lepší zapojení na trh práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
poskytování informačních a 
konzultačních služeb v nejranější fázi 
sekundárního vzdělávání s cílem pomoci 
mladým lidem učinit informovanější 
rozhodnutí ohledně jejich budoucí volby 
týkající se vzdělávání nebo přechodu ze 
školy do zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Raül Romeva i Rueda
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje zřízení programu Erasmus 
pro všechny a vytvoření samostatné 
kapitoly a zvlášť vyčleněných 
rozpočtových prostředků pro mladé lidi 
spolu se zvýšenou podporou pro ty, kdo 
jsou činní v práci s mladými lidmi, nikoli 
však v institucionalizované podobě; je toho 
názoru, že získávání více rozličných 
dovedností, mimo jiné i studiem 
v zahraničí, podpoří zapojení mladých lidí 
do společnosti a zlepší jejich vyhlídky na 
trhu práce;

7. podporuje vytvoření programu EU pro 
další vzdělávání a mládež se samostatnou 
kapitolou a důsledně vyčleněnými 
rozpočtovými prostředky pro mladé lidi, 
který by zahrnoval zvýšenou podporu pro 
ty, kdo jsou činní v práci s mladými lidmi, 
nikoli však nezbytně v institucionalizované 
podobě; je toho názoru, že získávání více 
rozličných dovedností, mimo jiné i 
studiem, prací či dobrovolnickou činností
v zahraničí, podpoří zapojení mladých lidí 
do společnosti, účast na evropské 
integraci a zlepší jejich vyhlídky na trhu 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje zřízení programu Erasmus pro 
všechny a vytvoření samostatné kapitoly a 
zvlášť vyčleněných rozpočtových 
prostředků pro mladé lidi spolu se 
zvýšenou podporou pro ty, kdo jsou činní 
v práci s mladými lidmi, nikoli však 
v institucionalizované podobě; je toho
názoru, že získávání více rozličných 
dovedností, mimo jiné i studiem 
v zahraničí, podpoří zapojení mladých lidí 
do společnosti a zlepší jejich vyhlídky na 
trhu práce;

7. podporuje zřízení programu Erasmus pro 
všechny a vytvoření samostatné kapitoly a 
zvlášť vyčleněných rozpočtových 
prostředků pro mladé lidi spolu se 
zvýšenou podporou pro ty, kdo jsou činní 
v práci s mladými lidmi, nikoli však 
v institucionalizované podobě; je toho 
názoru, že získávání více rozličných 
dovedností, mimo jiné i studiem nebo 
prací v zahraničí, podpoří zapojení 
mladých lidí do společnosti, zlepší jejich 
vyhlídky na trhu práce a obecně zlepší 
mobilitu evropských pracovníků;

Or. de
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Pozměňovací návrh 212
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje zřízení programu Erasmus pro 
všechny a vytvoření samostatné kapitoly a 
zvlášť vyčleněných rozpočtových 
prostředků pro mladé lidi spolu se 
zvýšenou podporou pro ty, kdo jsou činní 
v práci s mladými lidmi, nikoli však 
v institucionalizované podobě; je toho 
názoru, že získávání více rozličných 
dovedností, mimo jiné i studiem 
v zahraničí, podpoří zapojení mladých lidí 
do společnosti a zlepší jejich vyhlídky na 
trhu práce;

7. podporuje zřízení programu Erasmus pro 
všechny a vytvoření samostatné kapitoly a 
zvlášť vyčleněných rozpočtových 
prostředků pro mladé lidi spolu se 
zvýšenou podporou pro ty, kdo jsou činní 
v práci s mladými lidmi, včetně 
neinstitucionalizované práce s mladými 
lidmi; je toho názoru, že získávání více 
rozličných dovedností, mimo jiné i studiem 
v zahraničí, podpoří zapojení mladých lidí 
do společnosti a zlepší jejich vyhlídky na 
trhu práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 213
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje zřízení programu Erasmus pro 
všechny a vytvoření samostatné kapitoly a 
zvlášť vyčleněných rozpočtových 
prostředků pro mladé lidi spolu se 
zvýšenou podporou pro ty, kdo jsou činní 
v práci s mladými lidmi, nikoli však 
v institucionalizované podobě; je toho 
názoru, že získávání více rozličných 
dovedností, mimo jiné i studiem 
v zahraničí, podpoří zapojení mladých lidí 
do společnosti a zlepší jejich vyhlídky na 
trhu práce;

7. podporuje zřízení programu Erasmus pro 
všechny a vytvoření samostatné kapitoly a 
zvlášť vyčleněných rozpočtových 
prostředků pro mladé lidi spolu se 
zvýšenou podporou pro ty, kdo jsou činní 
v práci s mladými lidmi, nikoli však 
v institucionalizované podobě; je toho 
názoru, že získávání více rozličných 
dovedností, mimo jiné i studiem 
v zahraničí, podpoří aktivní zapojení 
mladých lidí do společnosti a zlepší jejich 
vyhlídky na trhu práce; má za to, že takto 
poznaná řešení, zkušenosti a pracovní 
postupy účinněji a úspěšněji napomáhají 
podpoře zaměstnanosti;
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Or. hu

Pozměňovací návrh 214
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje zřízení programu Erasmus pro 
všechny a vytvoření samostatné kapitoly a 
zvlášť vyčleněných rozpočtových 
prostředků pro mladé lidi spolu se 
zvýšenou podporou pro ty, kdo jsou činní 
v práci s mladými lidmi, nikoli však 
v institucionalizované podobě; je toho 
názoru, že získávání více rozličných 
dovedností, mimo jiné i studiem 
v zahraničí, podpoří zapojení mladých lidí 
do společnosti a zlepší jejich vyhlídky na 
trhu práce;

7. podporuje zřízení programu Erasmus pro 
všechny a vytvoření samostatné kapitoly a 
zvlášť vyčleněných rozpočtových 
prostředků pro mladé lidi spolu se 
zvýšenou podporou pro ty, kdo jsou činní 
v práci s mladými lidmi, nikoli však 
v institucionalizované podobě; je toho 
názoru, že získávání více rozličných 
dovedností, zejména průřezových, jako 
jsou dovednosti v oblasti IKT a cizích 
jazyků, a to i studiem v zahraničí, podpoří 
zapojení mladých lidí do společnosti a 
zlepší jejich vyhlídky na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podporuje zřízení programu Erasmus pro 
všechny a vytvoření samostatné kapitoly a 
zvlášť vyčleněných rozpočtových 
prostředků pro mladé lidi spolu se 
zvýšenou podporou pro ty, kdo jsou činní 
v práci s mladými lidmi, nikoli však 
v institucionalizované podobě; je toho 
názoru, že získávání více rozličných
dovedností, mimo jiné i studiem 
v zahraničí, podpoří zapojení mladých lidí 
do společnosti a zlepší jejich vyhlídky na 

7. podporuje zřízení programu Erasmus pro 
všechny a vytvoření samostatné kapitoly a 
zvlášť vyčleněných rozpočtových 
prostředků pro mladé lidi spolu se 
zvýšenou podporou pro ty, kdo jsou činní 
v práci s mladými lidmi, nikoli však 
v institucionalizované podobě; je toho 
názoru, že získávání více – neformálních i 
informálních – dovedností, mimo jiné i 
studiem v zahraničí, podpoří zapojení 
mladých lidí do společnosti a zlepší jejich 
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trhu práce; vyhlídky na trhu práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 216
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzdvihuje velký úspěch systémů 
duálního vzdělávání, zejména při 
snižování nezaměstnanosti mladých lidí, a 
doporučuje, aby členské státy, které 
takový systém nemají, jej v rámci svých 
opatření pro potírání nezaměstnanosti 
mladých lidí zavedly; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je nezbytně nutné do 
takových systémů včas a široce zahrnout 
sociální partnery;

Or. de

Pozměňovací návrh 217
Monika Panayotova

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá iniciativu Komise na vytvoření 
evropského systému záruk na půjčku pro 
studenty denního magisterského studia, 
kteří studují v jiné evropské zemi, což dále 
usnadní mobilitu mladých lidí a posílí 
konkurenceschopnost mezi evropskými 
univerzitami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 218
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Evropskou komisi, aby ve všech 
svých programech přijala zvláštní 
opatření pro boj proti nezaměstnanosti a 
aby přitom v rámci strategie Evropa 2020 
uplatnila globální a ucelený pohled v 
souladu s emblematickou iniciativou 
„Mládež v pohybu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že mladí lidé by měli mít 
právo na pracovní příležitosti v rámci své 
komunity a že je potřeba vynaložit úsilí na 
řešení zeměpisných nerovností v Evropě s 
ohledem na příležitosti pro mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že Evropský sociální fond 
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by měl hrát klíčovou úlohu při boji proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a vyzývá 
členské státy a řídící orgány všech 
operačních programů, aby přijaly 
opatření pro dosažení tohoto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
samostatnou výdělečnou činnost mladých 
lidí tím, že budou vytvářet nástroje a 
zvýhodněné podmínky pro zakládání 
jejich vlastních podniků, například omezí 
byrokracii a zavedou příznivé daňové 
politiky;

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
mladé lidi, kteří se rozhodnou pro 
samostatnou výdělečnou činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
samostatnou výdělečnou činnost mladých 
lidí tím, že budou vytvářet nástroje a 
zvýhodněné podmínky pro zakládání jejich 
vlastních podniků, například omezí 
byrokracii a zavedou příznivé daňové 
politiky;

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
samostatnou výdělečnou činnost mladých 
lidí tím, že budou vytvářet nástroje a 
zvýhodněné podmínky pro zakládání jejich 
vlastních podniků, například omezí 
byrokracii a zlepší přístup k financování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 223
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
samostatnou výdělečnou činnost mladých 
lidí tím, že budou vytvářet nástroje a 
zvýhodněné podmínky pro zakládání jejich 
vlastních podniků, například omezí 
byrokracii a zavedou příznivé daňové 
politiky;

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
mladé podnikatele a samostatnou 
výdělečnou činnost mladých lidí tím, že 
zjednoduší přístup k finančním zdrojům 
dostupným pro zakládání jejich vlastních 
podniků a vytvoří nástroje a zavedou 
zvýhodněné podmínky, například omezí 
byrokracii a zavedou příznivé daňové 
politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
samostatnou výdělečnou činnost mladých 
lidí tím, že budou vytvářet nástroje a 
zvýhodněné podmínky pro zakládání jejich 
vlastních podniků, například omezí 
byrokracii a zavedou příznivé daňové 
politiky;

8. je si vědom problémů, s nimiž se mladí 
lidé potýkají při získávání přístupu k 
financování za účelem založení a rozvoje 
vlastního podniku; vyzývá členské státy, 
aby u mladých lidí při volbě kariéry 
podporovaly také možnost samostatné 
výdělečné činnosti, a to tím, že budou 
vytvářet nástroje a zvýhodněné podmínky 
pro zakládání jejich vlastních podniků; 
zdůrazňuje, že poradenství se ukázalo 
jako dobrý nástroj podpory pro mladé 
podnikatele a pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
samostatnou výdělečnou činnost mladých 
lidí tím, že budou vytvářet nástroje a 
zvýhodněné podmínky pro zakládání jejich 
vlastních podniků, například omezí 
byrokracii a zavedou příznivé daňové 
politiky;

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
samostatnou výdělečnou činnost mladých 
lidí tím, že budou vytvářet nástroje a 
zvýhodněné podmínky pro zakládání jejich 
vlastních podniků, například omezí 
byrokracii, zavedou příznivé daňové 
politiky, vytvoří příznivější klima pro 
soukromé investice a budou se zabývat 
nepřiměřeně přísnými sankcemi v 
úpadkovém právu;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
samostatnou výdělečnou činnost mladých 
lidí tím, že budou vytvářet nástroje a 
zvýhodněné podmínky pro zakládání jejich 
vlastních podniků, například omezí 
byrokracii a zavedou příznivé daňové 
politiky;

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
samostatnou výdělečnou činnost mladých 
lidí tím, že budou vytvářet nástroje a 
zvýhodněné podmínky pro zakládání jejich 
vlastních podniků, například omezí 
byrokracii a zavedou příznivé daňové 
politiky nebo poskytnou pobídku 
zaměstnavatelům prostřednictvím 
programů „neplaceného prvního 
zaměstnání“, a mladí lidé tak získají 
praktické zkušenosti, neboť v řadě 
případů jim není umožněn první krok, 
který by jim otevřel další cestu, protože 
mladí pracovníci jsou v zásadě mobilnější 
než pracovníci starší či pracovníci s 
rodinami;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 227
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
samostatnou výdělečnou činnost mladých 
lidí tím, že budou vytvářet nástroje a 
zvýhodněné podmínky pro zakládání jejich 
vlastních podniků, například omezí 
byrokracii a zavedou příznivé daňové 
politiky;

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
samostatnou výdělečnou činnost mladých 
lidí tím, že budou vytvářet nástroje a 
zvýhodněné podmínky pro zakládání jejich 
vlastních podniků, například omezí 
byrokracii, posílí odbornou přípravu v 
podnicích, vytvoří a rozvinou 
podnikatelské inkubátory a zavedou 
příznivé daňové politiky;

Or. fi

Pozměňovací návrh 228
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
samostatnou výdělečnou činnost mladých 
lidí tím, že budou vytvářet nástroje a 
zvýhodněné podmínky pro zakládání jejich 
vlastních podniků, například omezí 
byrokracii a zavedou příznivé daňové 
politiky;

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly
samostatnou výdělečnou činnost mladých 
lidí tím, že budou vytvářet nástroje a 
zvýhodněné podmínky pro zakládání jejich 
vlastních podniků, například omezí 
byrokracii, zavedou příznivé daňové 
politiky a usnadní přístup k úvěrům a 
účinným nástrojům v oblasti poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Evelyn Regner
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
samostatnou výdělečnou činnost mladých 
lidí tím, že budou vytvářet nástroje a 
zvýhodněné podmínky pro zakládání jejich 
vlastních podniků, například omezí 
byrokracii a zavedou příznivé daňové 
politiky;

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
samostatnou výdělečnou činnost mladých 
lidí tím, že budou vytvářet nástroje a 
zvýhodněné podmínky pro zakládání jejich 
vlastních podniků, například omezí 
byrokracii a zavedou příznivé daňové 
politiky; zdůrazňuje také, že ačkoli 
samostatná výdělečná činnost může být 
pro mladé lidi velmi dobře schůdnou a 
žádoucí volbou, nastává v této souvislosti 
v praxi řada problémů, které musí být 
naléhavě řešeny, mimo jiné vyšší riziko 
úpadku u podniků založených mladými 
lidmi, zvýšené nebezpečí, že mladí lidé 
provozující samostatnou výdělečnou 
činnost budou i při této činnosti postiženi 
chudobou („chudí pracující“)5, praxe 
rozšířená u mnoha podniků nahrazovat 
řádná pracovní místa službami 
poskytovanými mladými lidmi, které 
provozují samostatnou výdělečnou 
činnost, a tím snižovat své mzdové 
náklady na úkor těchto mladých lidí, a 
rostoucí problém fiktivní samostatné 
výdělečné činnosti;

__________________
5 Eurofound (2010), Working poor in 
Europe. Úřad pro publikace Evropské 
unie, Lucemburk

Or. de

Pozměňovací návrh 230
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Clemente Mastella, Barbara 
Matera, Licia Ronzulli, Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Marco Scurria

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá členské státy, aby po dohodě s 
Komisí založily systém daňových pobídek s 
cílem prosazovat zaměstnanost mladých 
lidí a podporovat podnikání osob mladších 
35 let, a to prostřednictvím pobídek 
podniků, především malých a středních 
firem k tomu, aby zaměstnávaly mladé lidi 
na dobu neurčitou; za tímto účelem 
navrhuje, aby v souladu s návrhem 
Komise představeném v balíčku 
zaměstnanosti mohly členské státy 
používat nástroj zaměstnaneckých 
subvencí a snížení daňového zatížení s 
hlavním cílem uhradit zaměstnavatelům 
příspěvky na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění;

Or. it

Pozměňovací návrh 231
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. v souvislosti s podporou samostatné 
výdělečné činnosti mladých lidí vítá 
navrhovaného nástupce nástroje 
mikrofinancování Progress, který je 
součástí programu pro sociální změny a 
inovace na období 2014–2020 a jehož 
účelem je lépe uspokojit poptávku, a to i 
mezi mladými lidmi;

9. v souvislosti s podporou samostatné 
výdělečné činnosti mladých lidí vítá 
navrhovaného nástupce nástroje 
mikrofinancování Progress, který je 
součástí programu pro sociální změny a 
inovace na období 2014–2020, a závazek 
Evropské investiční banky k usnadnění 
přístupu mladých lidí k finanční podpoře 
s cílem lépe uspokojit poptávku, a to i mezi 
mladými lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Paul Murphy
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. v souvislosti s podporou samostatné 
výdělečné činnosti mladých lidí vítá
navrhovaného nástupce nástroje 
mikrofinancování Progress, který je 
součástí programu pro sociální změny a 
inovace na období 2014–2020 a jehož 
účelem je lépe uspokojit poptávku, a to i 
mezi mladými lidmi;

9. bere na vědomí navrhovaného nástupce 
nástroje mikrofinancování Progress, který 
je součástí programu pro sociální změny a 
inovace na období 2014–2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. v souvislosti s podporou samostatné 
výdělečné činnosti mladých lidí vítá 
navrhovaného nástupce nástroje 
mikrofinancování Progress, který je 
součástí programu pro sociální změny a 
inovace na období 2014–2020 a jehož 
účelem je lépe uspokojit poptávku, a to i 
mezi mladými lidmi;

9. v souvislosti s podporou samostatné 
výdělečné činnosti mladých lidí vítá 
navrhovaného nástupce nástroje 
mikrofinancování Progress, který je 
součástí programu pro sociální změny a 
inovace na období 2014–2020 a jehož 
účelem je lépe uspokojit poptávku, a to i 
mezi mladými lidmi, a podpořit zakládání 
malých domácích a podobných podniků 
mezi studenty vysokých škol a univerzit;

Or. hu

Pozměňovací návrh 234
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. v souvislosti s podporou samostatné 
výdělečné činnosti mladých lidí vítá 
navrhovaného nástupce nástroje 
mikrofinancování Progress, který je 
součástí programu pro sociální změny a 
inovace na období 2014–2020 a jehož 
účelem je lépe uspokojit poptávku, a to i 
mezi mladými lidmi;

9. v souvislosti s podporou samostatné 
výdělečné činnosti mladých lidí vítá 
navrhovaného nástupce nástroje 
mikrofinancování Progress, který je 
součástí programu pro sociální změny a 
inovace na období 2014–2020 a jehož 
účelem je lépe uspokojit poptávku, a to i 
mezi mladými lidmi; zdůrazňuje, že tři osy 
programu pro sociální změny a inovace –
Progress, EURES a osa týkající se 
mikrofinancování a sociálního podnikání 
– nabízejí způsoby, jak bojovat proti 
nezaměstnanosti mladých lidí;

Or. de

Pozměňovací návrh 235
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vítá krátkodobé a střednědobé 
investice, jako je Iniciativa na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí, avšak 
upozorňuje na chybějící dlouhodobé 
strukturální úsilí a reformy, jimiž musí 
projít vzdělávací systémy některých 
členských států, mají-li úspěšně čelit 
budoucím výzvám a zajistit 
zaměstnatelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)



AM\937186CS.doc 125/173 PE510.867v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že v 
internetové ekonomice připadá na každé 
pracovní místo zaniklé v běžném – „off-
line“ – hospodářství 2,6 pracovního místa, 
je důležité, aby mladí lidé při pracovní 
činnosti uplatňovali své počítačové 
dovednosti v oblasti programování, 
designu či sociálního marketingu, a to za 
využití dostupného evropského a 
vnitrostátního financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vítá iniciativy EU v oblasti mobility 
mladých lidí, jako je například MobiPro;

Or. de

Pozměňovací návrh 238
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vítá krátkodobé a střednědobé 
investice, jako je Iniciativa na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí, avšak zároveň 
upozorňuje na chybějící dlouhodobá 
strukturální opatření a nezbytné reformy, 
jimiž musí vzdělávací systémy některých 
členských států projít, aby mohly úspěšně 
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čelit budoucím výzvám a zajistit 
zaměstnatelnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 239
Monika Panayotova

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
zaměstnanosti a samostatné výdělečné 
činnosti pro veškeré mladé lidi na všech 
nejrůznějších úrovních;

10. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy vytvořila a zavedla 
ambiciózní a ucelený přístup, zaměřený
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
zaměstnanosti a samostatné výdělečné 
činnosti pro veškeré mladé lidi na všech 
nejrůznějších úrovních; uplatnění 
integrovaného přístupu v rámci různých 
programů a zdrojů vnitrostátního a EU 
financování s cílem zajistit součinnost 
přispívá k úspěšnému provedení opatření 
na podporu zaměstnanosti mladých lidí; 
vzhledem k nadcházejícímu 
programovému období 2014–2020 
navrhuje Komisi, aby vypracovala 
komplexní analýzu programů EU a 
finančních zdrojů investovaných do 
vzdělávání, odborné přípravy a řešení 
problému nezaměstnanosti mladých lidí v 
programovém období 2007–2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného 
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
zaměstnanosti a samostatné výdělečné 
činnosti pro veškeré mladé lidi na všech 
nejrůznějších úrovních;

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného 
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
zaměstnanosti, samostatné výdělečné 
činnosti a pracovní mobility pro veškeré 
mladé lidi na všech nejrůznějších úrovních;

Or. de

Pozměňovací návrh 241
Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného 
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy,
zaměstnanosti a samostatné výdělečné 
činnosti pro veškeré mladé lidi na všech 
nejrůznějších úrovních;

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného 
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
zaměstnanosti pro veškeré mladé lidi na 
všech nejrůznějších úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Alejandro Cercas

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného 
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
zaměstnanosti a samostatné výdělečné 
činnosti pro veškeré mladé lidi na všech 

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu – stejně tak na 
evropské jako na vnitrostátní úrovni –, 
zaměřeného integrovaným způsobem na 
iniciativy v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy, zaměstnanosti a samostatné 
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nejrůznějších úrovních; výdělečné činnosti pro veškeré mladé lidi 
na všech nejrůznějších úrovních;

Or. es

Pozměňovací návrh 243
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného 
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
zaměstnanosti a samostatné výdělečné 
činnosti pro veškeré mladé lidi na všech 
nejrůznějších úrovních;

10. naléhavě žádá členské státy, aby 
zahájily široké konzultace s univerzitami a 
dalšími vzdělávacími institucemi s cílem 
přizpůsobit svůj vzdělávací systém tak, aby 
co nejlépe vyhovoval potřebám trhu 
práce; vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného 
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
zaměstnanosti a samostatné výdělečné 
činnosti pro veškeré mladé lidi na všech 
nejrůznějších úrovních;

Or. pl

Pozměňovací návrh 244
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného 
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
zaměstnanosti a samostatné výdělečné 
činnosti pro veškeré mladé lidi na všech 
nejrůznějších úrovních;

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného 
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
zaměstnanosti a podnikání pro veškeré 
mladé lidi na všech nejrůznějších úrovních;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 245
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného 
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
zaměstnanosti a samostatné výdělečné 
činnosti pro veškeré mladé lidi na všech 
nejrůznějších úrovních;

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného 
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
kvalitní zaměstnanosti a samostatné 
výdělečné činnosti pro veškeré mladé lidi 
na všech nejrůznějších úrovních; 

Or. de

Pozměňovací návrh 246
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného 
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
zaměstnanosti a samostatné výdělečné 
činnosti pro veškeré mladé lidi na všech 
nejrůznějších úrovních;

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného 
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
zaměstnanosti a samostatné výdělečné 
činnosti pro veškeré mladé lidi na všech 
nejrůznějších úrovních, jehož 
jednoznačnou prioritou bude 
zaměstnatelnost, aniž by však došlo k 
omezování nabídky vzdělávání a odborné 
přípravy jako celku;

Or. de

Pozměňovací návrh 247
Ádám Kósa
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného 
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
zaměstnanosti a samostatné výdělečné 
činnosti pro veškeré mladé lidi na všech 
nejrůznějších úrovních;

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného 
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
zaměstnanosti a samostatné výdělečné 
činnosti pro veškeré mladé lidi na všech 
nejrůznějších úrovních, se zvláštním 
důrazem na získávání lepších dovedností v 
cizím jazyce a sdílení sociálních hodnot, 
jako je tolerance a spolupráce, což je již 
prioritou systému povinného základního 
vzdělávání;

Or. hu

Pozměňovací návrh 248
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného 
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
zaměstnanosti a samostatné výdělečné 
činnosti pro veškeré mladé lidi na všech 
nejrůznějších úrovních;

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a 
uceleného přístupu, zaměřeného 
integrovaným způsobem na iniciativy 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
zaměstnanosti a samostatné výdělečné 
činnosti pro veškeré mladé lidi na všech 
nejrůznějších úrovních; zdůrazňuje, že 
nezaměstnanost mladých lidí souvisí s 
celkově nedostatečným hospodářským 
růstem v EU; zdůrazňuje proto naléhavou 
potřebu vytknout si jako prioritu růst 
podporující zaměstnanost, z něhož budou 
mít prospěch i mladí lidé, a řešit 
strukturální překážky pro vstup mladých 
lidí na trh práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 249
Emilie Turunen, Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila návrh na program evropských 
jednotek mladých, který by mladým lidem 
z celé Evropy ve věku do 30 let poskytoval  
možnost vykonávat po dobu až tří měsíců 
dobrovolnickou práci v jiném členském 
státě; má za to, že účelem evropských 
jednotek mladých lidí je poskytnout 
mladým lidem příležitost, aby využili a 
zdokonalili své studijní a sociální 
dovednosti, a posílit znalosti mladých lidí 
o jiném členském státě a podporovat 
přátelství a integraci v celé EU; 
zdůrazňuje, že práce členů těchto jednotek 
mladých lidí musí být dobrovolnická a 
neplacená a nesmí nahrazovat již 
existující pracovní místa v přijímající 
zemi; je přesvědčen, že evropské jednotky 
mladých lidí by měly být koncipovány jako 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru s cílem vytvořit program, v jehož 
rámci by mladí lidé mohli získat 
individuální grant, který pokryje náklady 
na cestování a živobytí na období nejvýše 
tří měsíců; 

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. je toho názoru, že zařízení poskytující 
vzdělávání nebo odbornou přípravu musí 
organizovat mimoškolní stáže, aby 
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studentům poskytly možnost získat 
zkušenost ve zvoleném oboru a umožnit 
jim tak prohloubit své znalosti a vytvořit 
vazby k pracovišti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 251
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. domnívá se, že členské státy by měly 
náležitým způsobem právně upravit 
pracovní stáže a zahrnout je do oblasti 
odborné přípravy studentů a že je třeba 
zakázat neplacené stáže;

Or. pt

Pozměňovací návrh 252
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající 
se o finanční podporu a povinné kontroly 
a o společný standard kvality pro stáže a 
pracovní pobyty; zdůrazňuje, že aktivní 
podpora a zvyšování informovanosti o 
podobných programech jsou mezi 
podnikateli zapotřebí;

11. podporuje Evropskou chartu kvality 
stáží a učňovské přípravy1 a vyzývá 
Komisi a Radu, aby tuto chartu formálně 
podpořily; vyzývá Radu a členské státy, 
aby jako první krok předložily doporučení 
Rady o Evropské chartě kvality stáží a 
učňovské přípravy; zdůrazňuje, že stáže 
jsou součástí vzdělávání, nesmí 
nahrazovat již existující pracovní místa a 
musí být v souladu s určitými 
minimálními standardy; tyto standardy 
musí zahrnovat nástin popisu pracovní 
náplně či kvalifikace, kterých má být 
dosaženo, časové omezení stáží, 
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minimální odměnu na základě 
standardních životních nákladů v místě, 
kde stáž probíhá v souladu s 
vnitrostátními zvyklostmi, pojištění v 
oblasti vykonávané práce, dávky 
sociálního zabezpečení v souladu 
s místními normami a jasné propojení 
s příslušným vzdělávacím programem; 
zdůrazňuje, že aktivní podpora a zvyšování 
informovanosti o podobných standardech
jsou mezi podnikateli zapotřebí; vyzývá 
členské státy, aby tato opatření doplnila 
vysoce kvalitními rámci pro stáže a 
učňovskou přípravu, které se budou opírat 
o finanční podporu a povinné kontroly a o 
společný standard kvality pro stáže, 
učňovskou přípravu a pracovní pobyty;
__________________
1 http://qualityinternships.eu/

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající 
se o finanční podporu a povinné kontroly a 
o společný standard kvality pro stáže a 
pracovní pobyty; zdůrazňuje, že aktivní 
podpora a zvyšování informovanosti o 
podobných programech jsou mezi 
podnikateli zapotřebí;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, zaručující 
uzpůsobení stáží potřebám mladých lidí, 
včetně důstojných mezd, pracovních práv 
a podmínek, které nepodkopávají mzdy a 
pracovní podmínky řádných zaměstnanců, 
a opírající se o finanční podporu a povinné 
kontroly a o společný standard kvality pro 
stáže a pracovní pobyty; zdůrazňuje, že 
aktivní podpora a zvyšování 
informovanosti o podobných programech 
jsou zapotřebí;

Or. en



PE510.867v01-00 134/173 AM\937186CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 254
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající 
se o finanční podporu a povinné kontroly a 
o společný standard kvality pro stáže a 
pracovní pobyty; zdůrazňuje, že aktivní 
podpora a zvyšování informovanosti o 
podobných programech jsou mezi 
podnikateli zapotřebí;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní evropský rámcový 
program pro stáže, opírající se o finanční 
podporu a povinné kontroly a o společný 
povinný standard kvality pro stáže a 
pracovní pobyty; zdůrazňuje, že aktivní 
podpora a zvyšování informovanosti o 
podobných programech jsou mezi 
podnikateli zapotřebí;

Or. de

Pozměňovací návrh 255
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající 
se o finanční podporu a povinné kontroly a 
o společný standard kvality pro stáže a 
pracovní pobyty; zdůrazňuje, že aktivní 
podpora a zvyšování informovanosti o 
podobných programech jsou mezi 
podnikateli zapotřebí;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající 
se o finanční podporu a povinné kontroly a 
o společný standard kvality pro stáže a 
pracovní pobyty, včetně kritérií pro 
náležité odměňování, pracovní podmínky, 
zdraví a bezpečnost, bez ohledu na délku 
stáže či pracovního pobytu; zdůrazňuje, že 
aktivní podpora a zvyšování 
informovanosti o podobných programech 
jsou mezi podnikateli zapotřebí;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Jutta Steinruck
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající 
se o finanční podporu a povinné kontroly a 
o společný standard kvality pro stáže a 
pracovní pobyty; zdůrazňuje, že aktivní 
podpora a zvyšování informovanosti o 
podobných programech jsou mezi 
podnikateli zapotřebí;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající 
se o finanční podporu a povinné kontroly a 
o společný standard kvality pro stáže a 
pracovní pobyty s cílem stanovit jasná 
pravidla zakazující vykořisťování stážistů 
jakožto levé pracovní síly; zdůrazňuje, že 
aktivní podpora a zvyšování 
informovanosti o podobných programech 
jsou mezi podnikateli zapotřebí;

Or. de

Pozměňovací návrh 257
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající 
se o finanční podporu a povinné kontroly a 
o společný standard kvality pro stáže a 
pracovní pobyty; zdůrazňuje, že aktivní 
podpora a zvyšování informovanosti o 
podobných programech jsou mezi 
podnikateli zapotřebí;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající 
se o finanční podporu a povinné kontroly a 
o společný standard kvality pro stáže a 
pracovní pobyty, přičemž veškeré stáže 
trvající déle než jeden měsíc budou 
ohodnoceny podle vykonané práce; 
zdůrazňuje, že aktivní podpora a zvyšování 
informovanosti o podobných programech 
jsou mezi podnikateli zapotřebí;

Or. de

Pozměňovací návrh 258
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 11



PE510.867v01-00 136/173 AM\937186CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající 
se o finanční podporu a povinné kontroly a 
o společný standard kvality pro stáže a 
pracovní pobyty; zdůrazňuje, že aktivní 
podpora a zvyšování informovanosti o 
podobných programech jsou mezi 
podnikateli zapotřebí;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, včetně 
opatření pro mobilitu mezi jednotlivými 
zeměmi Evropské unie a po celém světě, 
opírající se o finanční podporu a povinné 
kontroly a o společný standard kvality pro 
stáže a pracovní pobyty; zdůrazňuje, že 
aktivní podpora a zvyšování 
informovanosti o podobných programech 
jsou mezi podnikateli zapotřebí;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Sylvana Rapti, Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající 
se o finanční podporu a povinné kontroly a 
o společný standard kvality pro stáže a 
pracovní pobyty; zdůrazňuje, že aktivní 
podpora a zvyšování informovanosti o 
podobných programech jsou mezi 
podnikateli zapotřebí;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající 
se o finanční podporu, povinné kontroly a 
sledování s cílem předcházet případům 
využívání stážistů namísto zaměstnanců 
na plný úvazek a o společný standard 
kvality pro stáže a pracovní pobyty; 
zdůrazňuje, že aktivní podpora a zvyšování 
informovanosti o podobných programech 
jsou mezi podnikateli zapotřebí;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající 
se o finanční podporu a povinné kontroly a 
o společný standard kvality pro stáže a 
pracovní pobyty; zdůrazňuje, že aktivní 
podpora a zvyšování informovanosti o 
podobných programech jsou mezi 
podnikateli zapotřebí;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže s jasně 
stanovenými právy a povinnostmi stážistů, 
opírající se o finanční podporu a povinné 
kontroly a o společný standard kvality pro 
stáže a pracovní pobyty; zdůrazňuje, že 
aktivní podpora a zvyšování 
informovanosti o podobných programech 
jsou mezi podnikateli zapotřebí; vyzývá 
rovněž členské státy, aby zajistily náležité 
odměňování stáží v souladu s kolektivními 
dohodami a právními předpisy o 
minimální mzdě;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající 
se o finanční podporu a povinné kontroly a 
o společný standard kvality pro stáže a 
pracovní pobyty; zdůrazňuje, že aktivní 
podpora a zvyšování informovanosti o 
podobných programech jsou mezi 
podnikateli zapotřebí;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající 
se o finanční podporu a povinné kontroly a 
o společný standard kvality pro stáže a 
pracovní pobyty; zdůrazňuje, že aktivní 
podpora a zvyšování informovanosti o 
podobných programech jsou mezi 
podnikateli zapotřebí; podporuje 
spolupráci mezi institucemi členských 
států pro vzdělávání a odbornou přípravu 
a mezi státem a soukromými podniky a 
nevládními organizacemi, dále užší 
partnerství mezi nimi, stálé kontakty a 
výměny informací o nabízených stážích a 
možnostech zaměstnání na plný a 
částečný úvazek; vyzývá tudíž členské 
státy, aby všemi možnými prostředky 
informovaly mladé pracovníky o 
možnostech stáží a zaměstnání v jejich 
regionu;
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Or. hu

Pozměňovací návrh 262
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající 
se o finanční podporu a povinné kontroly a 
o společný standard kvality pro stáže a 
pracovní pobyty; zdůrazňuje, že aktivní 
podpora a zvyšování informovanosti o 
podobných programech jsou mezi 
podnikateli zapotřebí;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající 
se o finanční podporu a povinné kontroly a 
o společný standard kvality pro stáže a 
pracovní pobyty; zdůrazňuje, že aktivní 
podpora a zvyšování informovanosti o 
podobných programech jsou mezi 
podnikateli zapotřebí; zdůrazňuje, že mladí 
lidé nesmí být vykořisťováni 
prostřednictvím neplacených stáží a že 
tyto pracovní vztahy by měly být 
koncipovány jako časově omezený 
vzdělávací program s doprovodným 
poradenstvím, dohledem a odbornou 
přípravou;

Or. de

Pozměňovací návrh 263
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá členské státy, aby věnovaly 
pozornost zejména vyšší nezaměstnanosti 
mladých lidí mezi migranty a aby si jako 
prioritu vytkly téma začlenění na trh 
práce a integračního mainstreamingu, 
neboť práce je klíčem k úspěšné 
integraci;
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Or. de

Pozměňovací návrh 264
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyjadřuje své politování nad 
skutečností, že mladí lidé vstupují na trh 
práce pozdě a že je tím nepříznivě 
poznamenána výsledná výše příspěvků na 
celkový důchod; domnívá se proto, je 
třeba, aby se do konečného výpočtu 
důchodů zahrnovalo i období strávené na
stážích;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje zásadní úlohu stáží a 
učňovské přípravy při získávání 
počátečních pracovních zkušeností, což je 
jeden z hlavních způsobů, jak mohou 
jednotlivci získat přístup na trh práce a 
dosáhnout na něm pokroku;

Or. el

Pozměňovací návrh 266
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka
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Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá členské státy, aby vybudovaly 
systémy odborného vzdělávání a přípravy 
v souladu s potřebami a požadavky trhu 
práce a aby podporovaly průběžný dialog 
mezi poskytovateli odborného vzdělávání 
a přípravy a zaměstnavateli s cílem 
zajistit, aby absolventi škol měli 
dovednosti a schopnosti uzpůsobené 
očekávání zaměstnavatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
věnovaly pozornost zejména vyšší 
nezaměstnanosti mladých lidí mezi 
přistěhovalci a aby si jako prioritu vytkly 
otázku začlenění na trh práce a 
integračního mainstreamingu, neboť 
práce je klíčem k úspěšné integraci;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Evropskou komisi, aby do 
konce roku 2013 vypracovala jasný návrh 
kvalitního rámce pro stáže s přesnými 
kvalitativními kritérii, jak je uvedeno v 
návrhu Komise na zavedení Druhé fáze 
konzultace se sociálními partnery na 
evropské úrovni, pokud jde o rámec pro 
kvalitu stáží (COM(2012)0728);

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. podporuje posilování a rozšiřování 
stáží ve vzdělávacím systému (technické 
středoškolské vzdělávání, počáteční 
odborná příprava a vysokoškolské 
vzdělávání), avšak v souladu s pravidly a 
podmínkami pro zajištění toho, aby se 
nestaly pouhou náhradou za stávající či v 
budoucnu potřebná pracovní místa;

Or. el

Pozměňovací návrh 270
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. klade důraz na to, že aliance pro 
učňovskou přípravu by měla rovněž 
podporovat kampaně na evropské i
vnitrostátní úrovni, jejichž účelem je 

12. klade důraz na to, že aliance pro 
učňovskou přípravu by měla rovněž 
podporovat kampaně na evropské,
vnitrostátní, regionální a místní úrovni, 
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změna vnímání odborného vzdělávání, a 
pořádat pravidelná diskusní fóra o 
monitorování evropské strategie v oblasti 
učňovské přípravy se všemi příslušnými 
evropskými i vnitrostátními 
zainteresovanými stranami; zdůrazňuje, že 
by také měly být poskytnuty pobídky 
s cílem usnadnit financování 
přeshraničních činností v oblasti odborné 
přípravy, které společnostem a organizacím 
sociálních partnerů umožní podílet se na 
zřizování systémů duálního vzdělávání;

jejichž účelem je změna vnímání 
odborného vzdělávání, a pořádat 
pravidelná diskusní fóra o monitorování 
evropské strategie v oblasti učňovské 
přípravy se všemi příslušnými evropskými,
vnitrostátními, regionálními a místními
zainteresovanými stranami; zdůrazňuje, že 
by také měly být poskytnuty pobídky 
s cílem usnadnit financování 
přeshraničních činností v oblasti odborné 
přípravy, které společnostem a organizacím 
sociálních partnerů umožní podílet se na 
zřizování systémů duálního vzdělávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 271
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. klade důraz na to, že aliance pro 
učňovskou přípravu by měla rovněž 
podporovat kampaně na evropské i 
vnitrostátní úrovni, jejichž účelem je 
změna vnímání odborného vzdělávání, a 
pořádat pravidelná diskusní fóra o 
monitorování evropské strategie v oblasti 
učňovské přípravy se všemi příslušnými 
evropskými i vnitrostátními 
zainteresovanými stranami; zdůrazňuje, že 
by také měly být poskytnuty pobídky 
s cílem usnadnit financování 
přeshraničních činností v oblasti odborné 
přípravy, které společnostem a organizacím 
sociálních partnerů umožní podílet se na 
zřizování systémů duálního vzdělávání;

12. klade důraz na to, že aliance pro 
učňovskou přípravu by měla rovněž 
podporovat kampaně na evropské,
vnitrostátní, regionální a místní úrovni, 
jejichž účelem je změna vnímání 
odborného vzdělávání, a pořádat 
pravidelná diskusní fóra o monitorování 
evropské strategie v oblasti učňovské 
přípravy se všemi příslušnými evropskými,
vnitrostátními, regionálními a místními
zainteresovanými stranami; zdůrazňuje, že 
by také měly být poskytnuty pobídky 
s cílem usnadnit financování 
přeshraničních činností v oblasti odborné 
přípravy, které společnostem a organizacím 
sociálních partnerů umožní podílet se na 
zřizování systémů duálního vzdělávání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 272
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. klade důraz na to, že aliance pro 
učňovskou přípravu by měla rovněž 
podporovat kampaně na evropské i 
vnitrostátní úrovni, jejichž účelem je 
změna vnímání odborného vzdělávání, a 
pořádat pravidelná diskusní fóra o 
monitorování evropské strategie v oblasti 
učňovské přípravy se všemi příslušnými 
evropskými i vnitrostátními
zainteresovanými stranami; zdůrazňuje, že 
by také měly být poskytnuty pobídky 
s cílem usnadnit financování 
přeshraničních činností v oblasti odborné 
přípravy, které společnostem a 
organizacím sociálních partnerů umožní 
podílet se na zřizování systémů duálního 
vzdělávání;

12. vyzývá evropské sociální partnery, aby 
pokračovaly v jednáních zaměřených na 
výsledky týkajících se aliance pro 
učňovskou přípravu; zdůrazňuje, že tato 
aliance by měla rovněž podporovat 
kampaně, jejichž účelem je změna vnímání 
odborného vzdělávání, a pořádat 
pravidelná diskusní fóra o monitorování 
evropské strategie v oblasti učňovské 
přípravy se všemi příslušnými 
zainteresovanými stranami; zdůrazňuje, že 
přístup k financování přeshraničních 
činností v oblasti odborné přípravy musí 
být zlepšen, a vyzývá sociální partnery, 
aby se nadále aktivně podíleli na zřizování 
systémů duálního vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. klade důraz na to, že aliance pro 
učňovskou přípravu by měla rovněž 
podporovat kampaně na evropské i 
vnitrostátní úrovni, jejichž účelem je 
změna vnímání odborného vzdělávání, a 
pořádat pravidelná diskusní fóra o 
monitorování evropské strategie v oblasti 
učňovské přípravy se všemi příslušnými 
evropskými i vnitrostátními 
zainteresovanými stranami; zdůrazňuje, že 
by také měly být poskytnuty pobídky 

12. klade důraz na to, že aliance pro 
učňovskou přípravu by měla rovněž 
podporovat kampaně na evropské i 
vnitrostátní úrovni, jejichž účelem je 
změna vnímání odborného vzdělávání, a 
zajistit tak, aby studenti absolvující 
odbornou přípravu tohoto druhu měli 
přístup k vysokoškolskému vzdělávání za 
stejných podmínek jako jiní studenti, a 
pořádat pravidelná diskusní fóra o 
monitorování evropské strategie v oblasti 
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s cílem usnadnit financování 
přeshraničních činností v oblasti odborné 
přípravy, které společnostem a organizacím 
sociálních partnerů umožní podílet se na 
zřizování systémů duálního vzdělávání;

učňovské přípravy se všemi příslušnými 
evropskými i vnitrostátními 
zainteresovanými stranami; zdůrazňuje, že 
by také měly být poskytnuty pobídky 
s cílem usnadnit financování 
přeshraničních činností v oblasti odborné 
přípravy, které společnostem a organizacím 
sociálních partnerů umožní podílet se na 
zřizování systémů duálního vzdělávání;

Or. pt

Pozměňovací návrh 274
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. klade důraz na to, že aliance pro 
učňovskou přípravu by měla rovněž 
podporovat kampaně na evropské i 
vnitrostátní úrovni, jejichž účelem je 
změna vnímání odborného vzdělávání, a 
pořádat pravidelná diskusní fóra o 
monitorování evropské strategie v oblasti 
učňovské přípravy se všemi příslušnými 
evropskými i vnitrostátními 
zainteresovanými stranami; zdůrazňuje, že 
by také měly být poskytnuty pobídky 
s cílem usnadnit financování 
přeshraničních činností v oblasti odborné 
přípravy, které společnostem a organizacím 
sociálních partnerů umožní podílet se na 
zřizování systémů duálního vzdělávání;

12. klade důraz na to, že aliance pro 
učňovskou přípravu by měla rovněž 
podporovat kampaně na evropské i 
vnitrostátní úrovni, jejichž účelem je 
změna vnímání odborného vzdělávání, a 
pořádat pravidelná diskusní fóra o 
monitorování evropské strategie v oblasti 
učňovské přípravy se všemi příslušnými 
evropskými i vnitrostátními 
zainteresovanými stranami; zdůrazňuje, že 
by také měly být poskytnuty pobídky 
s cílem usnadnit přeshraniční činnosti
v oblasti odborné přípravy, které
společnostem a organizacím sociálních 
partnerů umožní podílet se na zřizování 
systémů duálního vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. klade důraz na to, že aliance pro 
učňovskou přípravu by měla rovněž 
podporovat kampaně na evropské i 
vnitrostátní úrovni, jejichž účelem je 
změna vnímání odborného vzdělávání, a 
pořádat pravidelná diskusní fóra o 
monitorování evropské strategie v oblasti 
učňovské přípravy se všemi příslušnými 
evropskými i vnitrostátními 
zainteresovanými stranami; zdůrazňuje, že 
by také měly být poskytnuty pobídky 
s cílem usnadnit financování 
přeshraničních činností v oblasti odborné 
přípravy, které společnostem a organizacím 
sociálních partnerů umožní podílet se na 
zřizování systémů duálního vzdělávání;

12. klade důraz na to, že aliance pro 
učňovskou přípravu by měla rovněž 
podporovat kampaně na evropské i 
vnitrostátní úrovni, jejichž účelem je 
změna vnímání odborného vzdělávání, a 
pořádat pravidelná diskusní fóra o 
monitorování evropské strategie v oblasti 
učňovské přípravy se všemi příslušnými 
evropskými i vnitrostátními 
zainteresovanými stranami; zdůrazňuje, že 
by také měly být poskytnuty pobídky 
s cílem usnadnit financování 
přeshraničních činností v oblasti odborné 
přípravy, které společnostem a organizacím 
sociálních partnerů umožní podílet se na 
zřizování systémů duálního vzdělávání; 
vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh na vytvoření aliance pro učňovskou 
přípravu a rámce kvality stáží, který bude 
zahrnovat definici kvalitních stáží a 
kritéria pro odměňování, pracovní 
podmínky, zdraví a bezpečnost, bez ohledu 
na délku stáže;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. klade důraz na to, že aliance pro 
učňovskou přípravu by měla rovněž 
podporovat kampaně na evropské i
vnitrostátní úrovni, jejichž účelem je 
změna vnímání odborného vzdělávání, a 
pořádat pravidelná diskusní fóra o 
monitorování evropské strategie v oblasti 
učňovské přípravy se všemi příslušnými 
evropskými i vnitrostátními 
zainteresovanými stranami; zdůrazňuje, že 

12. klade důraz na to, že aliance pro 
učňovskou přípravu by měla rovněž 
podporovat kampaně na evropské,
vnitrostátní, regionální a místní úrovni, 
jejichž účelem je změna vnímání 
odborného vzdělávání, a pořádat 
pravidelná diskusní fóra o monitorování 
evropské strategie v oblasti učňovské 
přípravy se všemi příslušnými evropskými 
i vnitrostátními zainteresovanými stranami; 
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by také měly být poskytnuty pobídky 
s cílem usnadnit financování 
přeshraničních činností v oblasti odborné 
přípravy, které společnostem a organizacím 
sociálních partnerů umožní podílet se na 
zřizování systémů duálního vzdělávání;

zdůrazňuje, že by také měly být poskytnuty 
pobídky s cílem usnadnit financování 
přeshraničních činností v oblasti odborné 
přípravy, které společnostem a organizacím 
sociálních partnerů umožní podílet se na 
zřizování systémů duálního vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Roberta Angelilli, Antonio Cancian, Clemente Mastella, Barbara Matera, Licia 
Ronzulli, Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Marco Scurria, Paolo Bartolozzi

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá členské státy, aby se 
souhlasem Komise zavedly opatření a 
zvýhodnění pro učňovské smlouvy a pro 
nové podniky mladých lidí mladších 35 
let; především by členské státy měly 
poskytovat větší a lepší služby podpory pro 
začínající podniky, organizovat osvětové 
kampaně vztahující se na možnosti a 
vyhlídky týkající se nezávisle výdělečné 
činnosti, zajistit větší spolupráci mezi 
službami pro vyhledávání práce a 
poskytnout podporu podnikům i pomocí 
(mikro)financování;

Or. it

Pozměňovací návrh 278
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že stáže by v žádném 
případě neměly být využívány k tomu, aby 
nahradily osoby najaté na základě 
řádných smluv, ani by neměly podkopávat 
mzdové a pracovní podmínky těchto osob; 
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zdůrazňuje tudíž, že všichni stážisté nebo 
osoby v odborné přípravě by měli pobírat 
důstojnou mzdu a mít plná odborová 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá členské státy, aby odstranily 
současné překážky bránící přeshraniční 
učňovské přípravě a stážím, a lépe tak 
sladily nabídku a poptávku po možnostech 
odborné přípravy na pracovišti, a zvýšily 
tím mobilitu a posílily pracovní 
příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit 
rámec sociálního partnerství a sociální 
odpovědnosti společností a podniků, aby 
lépe pojmul chartu kvality stáží a 
učňovství a záruku pro mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Paul Murphy
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vybízí členské státy, aby usilovaly o 
další pokrok ve vzájemném uznávání 
kvalifikací a dovedností, posílily 
koordinaci vnitrostátních systémů 
sociálního zabezpečení, zejména 
důchodových systémů, a nadále významně
investovaly do jazykového vzdělávání, a 
podporovaly tak mobilitu mladých 
pracovníků;

13. vybízí členské státy, aby usilovaly o 
další pokrok ve vzájemném uznávání 
kvalifikací a dovedností, posílily 
koordinaci vnitrostátních systémů 
sociálního zabezpečení, zejména 
důchodových systémů; zdůrazňuje však, že 
žádná harmonizace by neměla podkopávat 
sociální práva a pracovní podmínky 
zaměstnanců, ale že by naopak měla zvýšit 
úroveň ochrany a sociálních práv na 
úroveň nejvyšších standardů v EU; 
členské státy by měly významně investovat
do jazykového vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Alejandro Cercas

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vybízí členské státy, aby usilovaly o 
další pokrok ve vzájemném uznávání 
kvalifikací a dovedností, posílily 
koordinaci vnitrostátních systémů 
sociálního zabezpečení, zejména 
důchodových systémů, a nadále významně 
investovaly do jazykového vzdělávání, a 
podporovaly tak mobilitu mladých 
pracovníků;

13. vybízí EU a členské státy, aby 
usilovaly o další zlepšení vzájemného
uznávání kvalifikací a dovedností, posílily 
koordinaci vnitrostátních systémů 
sociálního zabezpečení, zejména 
důchodových systémů, a nadále významně 
investovaly do jazykového vzdělávání;

Or. es

Pozměňovací návrh 283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vybízí členské státy, aby usilovaly o 
další pokrok ve vzájemném uznávání 
kvalifikací a dovedností, posílily 
koordinaci vnitrostátních systémů 
sociálního zabezpečení, zejména 
důchodových systémů, a nadále významně 
investovaly do jazykového vzdělávání, a 
podporovaly tak mobilitu mladých 
pracovníků;

13. vybízí členské státy, aby usilovaly o 
další pokrok ve vzájemném uznávání 
kvalifikací a dovedností, posílily 
koordinaci vnitrostátních systémů 
sociálního zabezpečení, zejména 
důchodových systémů, a nadále významně 
investovaly do jazykového vzdělávání, a 
podporovaly tak možnosti zaměstnání 
mladých lidí především v jejich oblasti a 
doplnily je o snazší mobilitu mladých 
pracovníků do jiných zemí EU i zbytku 
světa, a to prostřednictvím opatření na 
podporu jejich odborné přípravy a 
zkušeností;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vybízí členské státy, aby usilovaly o 
další pokrok ve vzájemném uznávání 
kvalifikací a dovedností, posílily 
koordinaci vnitrostátních systémů 
sociálního zabezpečení, zejména 
důchodových systémů, a nadále významně 
investovaly do jazykového vzdělávání, a 
podporovaly tak mobilitu mladých 
pracovníků;

13. vybízí členské státy, aby usilovaly o 
další pokrok ve vzájemném uznávání 
kvalifikací a dovedností, posílily 
koordinaci vnitrostátních systémů 
sociálního zabezpečení, zejména 
důchodových systémů, a nadále významně 
investovaly do vzdělávání v raném věku a 
jazykového vzdělávání, a podporovaly tak 
mobilitu mladých pracovníků; 

Or. de

Pozměňovací návrh 285
Inês Cristina Zuber
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vybízí členské státy, aby usilovaly o 
další pokrok ve vzájemném uznávání 
kvalifikací a dovedností, posílily 
koordinaci vnitrostátních systémů 
sociálního zabezpečení, zejména 
důchodových systémů, a nadále významně 
investovaly do jazykového vzdělávání, a 
podporovaly tak mobilitu mladých 
pracovníků;

(Netýká se českého znění.)

Or. pt

Pozměňovací návrh 286
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vybízí členské státy, aby usilovaly o 
další pokrok ve vzájemném uznávání 
kvalifikací a dovedností, posílily 
koordinaci vnitrostátních systémů 
sociálního zabezpečení, zejména 
důchodových systémů, a nadále významně 
investovaly do jazykového vzdělávání, a 
podporovaly tak mobilitu mladých 
pracovníků;

13. vybízí členské státy, aby usilovaly o 
další pokrok ve vzájemném uznávání 
kvalifikací a dovedností, posílily
koordinaci vnitrostátních systémů 
sociálního zabezpečení, zejména 
důchodových systémů, a nadále významně 
investovaly do jazykového vzdělávání, a 
podporovaly tak regionální a přeshraniční 
mobilitu mladých pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vybízí členské státy, aby usilovaly o 
další pokrok ve vzájemném uznávání 
kvalifikací a dovedností, posílily 
koordinaci vnitrostátních systémů 
sociálního zabezpečení, zejména 
důchodových systémů, a nadále významně 
investovaly do jazykového vzdělávání, a 
podporovaly tak mobilitu mladých 
pracovníků;

13. vybízí členské státy, aby usilovaly o 
další pokrok ve vzájemném uznávání 
kvalifikací a dovedností, posílily 
koordinaci vnitrostátních systémů 
sociálního zabezpečení, zejména 
přenositelnost důchodových práv a 
podpory v nezaměstnanosti, a nadále 
významně investovaly do jazykového 
vzdělávání, a zajistily tak mobilitu mladých 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vybízí členské státy, aby usilovaly o 
další pokrok ve vzájemném uznávání 
kvalifikací a dovedností, posílily 
koordinaci vnitrostátních systémů 
sociálního zabezpečení, zejména 
důchodových systémů, a nadále významně 
investovaly do jazykového vzdělávání, a 
podporovaly tak mobilitu mladých 
pracovníků;

13. vybízí členské státy, aby podporovaly 
pracovní příležitosti pro mladé lidi, 
především v jejich oblasti, a aby pro mladé 
lidi vytvořily možnosti dobrovolné 
mobility; vítá dobrovolnou mobilitu, avšak 
poukazuje na možné negativní důsledky 
způsobené emigrací z oblastí postižených 
krizí, jako je „plýtvání mozky“, „odliv 
mozků“ a „ztráta mozků“; zdůrazňuje, že 
stávající práva v rámci koordinace 
systémů sociálního zabezpečení a
uznávání kvalifikací nejsou dostatečně 
známa a vyzývá Komisi, aby dále zlepšila 
poradenskou síť EURES a její projekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby zajistily politiky obsahující 
opatření pro usnadnění návratu mladých 
lidí do své země původu, a zabránily tak 
„odlivu mozků“ a ztrátě lidského kapitálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby vytvořily politiky a přijaly 
opatření pro usnadnění návratu mladých 
lidí do své země původu, a zabránily tak 
„odlivu mozků“ a ztrátě lidského kapitálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí reformovat 
síť EURES s cílem aktivně propojovat ty, 
kdo hledají zaměstnání nebo jej chtějí 
změnit, s existujícími nabídkami volných 
pracovních míst, a v případě potřeby 
reformovat veřejné služby zaměstnanosti, 
aby dokázaly lépe cílit své aktivity a 
přístupy na mladé lidi; zdůrazňuje, že větší 

14. lituje skutečnosti, že síť EURES se 
neukazuje jako účinný nástroj pro hledání 
pracovních míst a podporu dobrovolné 
mobility mezi mladými lidmi; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí reformovat síť EURES 
s cílem aktivně propojovat ty, kdo hledají 
zaměstnání nebo jej chtějí změnit, 
s existujícími nabídkami volných 
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informovanost o síti EURES je nutná 
kvůli zvýšení její viditelnosti a dostupnosti 
jakožto systému kariérního poradenství, 
který studentům pomáhá uvědomit si 
vlastní ambice a schopnosti a dozvědět se 
o existujících pracovních příležitostech; 

pracovních míst, a v případě potřeby 
reformovat veřejné služby zaměstnanosti, 
aby dokázaly lépe cílit své aktivity a 
přístupy na mladé lidi; zdůrazňuje, že síť 
EURES by se měla stát skutečnou 
platformou propojující veškeré veřejné 
služby zaměstnanosti členských států, s co 
nejaktuálnějšími informacemi a se 
společnými kritérii, na jejichž základě lze 
posuzovat pracovní nabídky a vybírat 
kandidáty; zdůrazňuje, že síť EURES by 
měla mít systém usnadňující provádění 
pracovních pohovorů;

Or. es

Pozměňovací návrh 292
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí reformovat 
síť EURES s cílem aktivně propojovat ty, 
kdo hledají zaměstnání nebo jej chtějí 
změnit, s existujícími nabídkami volných 
pracovních míst, a v případě potřeby 
reformovat veřejné služby zaměstnanosti, 
aby dokázaly lépe cílit své aktivity a 
přístupy na mladé lidi; zdůrazňuje, že větší 
informovanost o síti EURES je nutná kvůli 
zvýšení její viditelnosti a dostupnosti 
jakožto systému kariérního poradenství, 
který studentům pomáhá uvědomit si 
vlastní ambice a schopnosti a dozvědět se o 
existujících pracovních příležitostech;

14. vyzývá členské státy, aby pokračovaly 
v reformě a rozvoji účinných veřejných 
služeb zaměstnanosti, aby dokázaly lépe 
cílit své aktivity a přístupy na mladé lidi, 
což je zásadní prvek jakékoli strategie 
záruky pro mladé lidi; zdůrazňuje rovněž, 
že je zapotřebí reformovat síť EURES 
s cílem aktivně propojovat ty, kdo hledají 
zaměstnání nebo jej chtějí změnit, 
s existujícími nabídkami volných 
pracovních míst, a že větší informovanost 
o síti EURES je nutná kvůli zvýšení její 
viditelnosti a dostupnosti jakožto systému 
kariérního poradenství, který studentům 
pomáhá uvědomit si vlastní ambice a 
schopnosti a dozvědět se o existujících 
pracovních příležitostech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 293
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí reformovat 
síť EURES s cílem aktivně propojovat ty, 
kdo hledají zaměstnání nebo jej chtějí 
změnit, s existujícími nabídkami volných 
pracovních míst, a v případě potřeby 
reformovat veřejné služby zaměstnanosti, 
aby dokázaly lépe cílit své aktivity a 
přístupy na mladé lidi; zdůrazňuje, že větší 
informovanost o síti EURES je nutná kvůli 
zvýšení její viditelnosti a dostupnosti 
jakožto systému kariérního poradenství, 
který studentům pomáhá uvědomit si 
vlastní ambice a schopnosti a dozvědět se 
o existujících pracovních příležitostech;

14. zdůrazňuje dobré zkušenosti se sítí 
EURES, zejména pokud jde o poradenství 
týkající se práv v rámci volného pohybu 
pracovníků; vyzývá Komisi, aby rozšířila 
poradenskou síť EURES a zaměřila se na 
informování občanů o jejich právech na 
evropském trhu práce; poukazuje na 
možnost, aby síť EURES aktivně 
propojovala ty, kdo hledají zaměstnání 
nebo jej chtějí změnit, s existujícími 
nabídkami volných pracovních míst; 
zdůrazňuje, že větší informovanost o síti 
EURES je nutná kvůli zvýšení její 
viditelnosti a dostupnosti jakožto systému 
poradenství pro občany s potenciálem 
zacílit na mladé lidi také prostřednictvím 
iniciativy „moje první práce přes 
EURES“;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí reformovat 
síť EURES s cílem aktivně propojovat ty, 
kdo hledají zaměstnání nebo jej chtějí 
změnit, s existujícími nabídkami volných 
pracovních míst, a v případě potřeby 
reformovat veřejné služby zaměstnanosti, 
aby dokázaly lépe cílit své aktivity a 
přístupy na mladé lidi; zdůrazňuje, že větší 
informovanost o síti EURES je nutná kvůli 

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí reformovat 
síť EURES s cílem aktivně propojovat ty, 
kdo hledají zaměstnání nebo jej chtějí 
změnit, s existujícími nabídkami volných 
pracovních míst, a v případě potřeby 
reformovat veřejné služby zaměstnanosti, 
aby dokázaly lépe cílit své aktivity a 
přístupy na mladé lidi; zdůrazňuje, že větší 
informovanost o síti EURES je nutná kvůli 
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zvýšení její viditelnosti a dostupnosti 
jakožto systému kariérního poradenství, 
který studentům pomáhá uvědomit si 
vlastní ambice a schopnosti a dozvědět se o 
existujících pracovních příležitostech;

zvýšení její viditelnosti a dostupnosti 
jakožto systému kariérního poradenství, 
který studentům pomáhá uvědomit si 
vlastní ambice a schopnosti a dozvědět se o 
existujících pracovních příležitostech; dále 
vyzývá k větší koordinaci mezi sítí EURES 
a jinými portály a službami pro občany a 
podniky (tj. evropská přímá informační 
místa nebo evropská síť podniků pro malé 
a střední podniky) s cílem zajistit větší 
účinnost a účelnost poskytovaných služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí reformovat 
síť EURES s cílem aktivně propojovat ty, 
kdo hledají zaměstnání nebo jej chtějí 
změnit, s existujícími nabídkami volných 
pracovních míst, a v případě potřeby 
reformovat veřejné služby zaměstnanosti, 
aby dokázaly lépe cílit své aktivity a 
přístupy na mladé lidi; zdůrazňuje, že větší 
informovanost o síti EURES je nutná kvůli 
zvýšení její viditelnosti a dostupnosti 
jakožto systému kariérního poradenství, 
který studentům pomáhá uvědomit si
vlastní ambice a schopnosti a dozvědět se o 
existujících pracovních příležitostech;

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí reformovat 
síť EURES s cílem aktivně propojovat ty, 
kdo hledají zaměstnání nebo jej chtějí 
změnit, s existujícími nabídkami volných 
pracovních míst, a to se zvláštním 
zaměřením na řešení geografické 
nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou 
po pracovních místech, a v případě 
potřeby reformovat veřejné služby 
zaměstnanosti, aby dokázaly lépe cílit své 
aktivity a přístupy na mladé lidi; 
zdůrazňuje, že větší informovanost o síti 
EURES je nutná kvůli zvýšení její 
viditelnosti a dostupnosti jakožto systému 
kariérního poradenství, který studentům 
pomáhá uvědomit si vlastní ambice a 
schopnosti a dozvědět se o existujících 
pracovních příležitostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí reformovat 
síť EURES s cílem aktivně propojovat ty, 
kdo hledají zaměstnání nebo jej chtějí 
změnit, s existujícími nabídkami volných 
pracovních míst, a v případě potřeby 
reformovat veřejné služby zaměstnanosti, 
aby dokázaly lépe cílit své aktivity a 
přístupy na mladé lidi; zdůrazňuje, že větší 
informovanost o síti EURES je nutná kvůli 
zvýšení její viditelnosti a dostupnosti 
jakožto systému kariérního poradenství, 
který studentům pomáhá uvědomit si 
vlastní ambice a schopnosti a dozvědět se o 
existujících pracovních příležitostech;

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí reformovat 
síť EURES s cílem aktivně propojovat ty, 
kdo hledají zaměstnání nebo jej chtějí 
změnit, s existujícími nabídkami volných 
pracovních míst, a v případě potřeby 
reformovat veřejné služby zaměstnanosti, 
aby dokázaly lépe cílit své aktivity a 
přístupy na mladé lidi; zdůrazňuje, že větší 
informovanost o síti EURES je nutná kvůli 
zvýšení její viditelnosti a dostupnosti 
jakožto systému kariérního poradenství, 
který studentům pomáhá uvědomit si 
vlastní ambice a schopnosti a dozvědět se o 
existujících pracovních příležitostech; dále 
zdůrazňuje nutnost větší koordinace mezi 
sítí EURES a jinými portály a službami 
pro občany a podniky (tj. evropská přímá 
informační místa nebo evropská síť 
podniků pro malé a střední podniky) s 
cílem zajistit větší účinnost a účelnost 
poskytovaných služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí reformovat 
síť EURES s cílem aktivně propojovat ty, 
kdo hledají zaměstnání nebo jej chtějí 
změnit, s existujícími nabídkami volných 
pracovních míst, a v případě potřeby 
reformovat veřejné služby zaměstnanosti, 
aby dokázaly lépe cílit své aktivity a 
přístupy na mladé lidi; zdůrazňuje, že větší 
informovanost o síti EURES je nutná kvůli 

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí reformovat 
síť EURES s cílem aktivně propojovat ty, 
kdo hledají zaměstnání nebo jej chtějí 
změnit, s existujícími nabídkami volných 
pracovních míst, a v případě potřeby 
reformovat veřejné služby zaměstnanosti, 
aby dokázaly lépe cílit své aktivity a 
přístupy na mladé lidi; zdůrazňuje, že větší 
informovanost o síti EURES je nutná kvůli 
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zvýšení její viditelnosti a dostupnosti 
jakožto systému kariérního poradenství, 
který studentům pomáhá uvědomit si 
vlastní ambice a schopnosti a dozvědět se o 
existujících pracovních příležitostech;

zvýšení její viditelnosti a dostupnosti 
jakožto systému kariérního poradenství, 
který studentům pomáhá uvědomit si 
vlastní ambice a schopnosti a dozvědět se o 
existujících pracovních příležitostech; 
zdůrazňuje, že program mobility v rámci 
sítě EURES musí zajišťovat pouze 
kvalitní a udržitelná pracovní místa;

Or. de

Pozměňovací návrh 298
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vzhledem k tomu, že chybí konkrétní 
údaje o migračních tocích mladých lidí, 
vyzývá členské státy, aby vytvořily 
mechanismy pro výzkum, sledování a 
posuzování této mobility, které bude 
možno přenést do sítě EURES, aby lépe 
řešila tyto jevy;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Návrh usnesení
Odstavec 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. zdůrazňuje také význam rozšiřování 
povědomí většího počtu mladých lidí o 
možnosti využít poradenství nabízené v 
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rámci veřejných služeb zaměstnanosti, 
posilování partnerství se školami a 
univerzitami a úsilí o lepší začlenění do 
sítě EURES;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby náležitým 
způsobem uznávaly a potvrzovaly
neformální vzdělávání a získané 
dovednosti coby formu, jak zhodnotit 
dovednosti získané na trhu práce;

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila jednotný 
rámec, podle nějž by členské státy mohly
náležitým způsobem uznávat a potvrzovat
neformální vzdělávání a získané 
dovednosti coby formu, jak zhodnotit 
dovednosti požadované na trhu práce;

Or. bg

Pozměňovací návrh 301
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby náležitým 
způsobem uznávaly a potvrzovaly 
neformální vzdělávání a získané 
dovednosti coby formu, jak zhodnotit 
dovednosti získané na trhu práce;

15. vyzývá členské státy, aby náležitým 
způsobem uznávaly a potvrzovaly 
informální a neformální vzdělávání a 
získané schopnosti, společně s jinými 
formami odborné přípravy či 
profesnějších nebo sociálních zkušeností, 
coby formu, jak zhodnotit dovednosti , aby 
tak mladí lidé mohli lépe prokazovat své 
vzdělání a schopnosti požadované v 
okamžiku, kdy hledají uplatnění na trhu 
práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 302
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby náležitým 
způsobem uznávaly a potvrzovaly 
neformální vzdělávání a získané 
dovednosti coby formu, jak zhodnotit 
dovednosti získané na trhu práce;

15. vyzývá členské státy, aby náležitým 
způsobem uznávaly a potvrzovaly 
neformální učení a informální vzdělávání 
a získané dovednosti coby formu, jak 
zhodnotit dovednosti požadované na trhu 
práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 303
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je třeba řešit problém 
„plýtvání mozky“, neboť jsou-li vysoce 
kvalifikovaní a schopní mladí lidé nuceni 
pracovat hluboko pod svými možnostmi,
vede to k nevyužívání jejich skutečných 
dovedností a kvalifikací a současně to na 
ně má nepříznivý sociální a psychologický 
dopad;

16. zdůrazňuje, že je třeba řešit problém 
„odlivu mozků“, neboť pokud vysoce 
kvalifikovaní a schopní mladí lidé využijí 
své odborné znalosti mimo členské státy 
EU, představuje to značnou ztrátu nejen 
pro členské státy, které investovaly nemalé 
částky do formování lidských zdrojů 
(prostřednictvím vzdělávání a odborné 
přípravy), avšak i pro samotnou EU; 
domnívá se tudíž, že členské státy a EU by 
měly vynaložit úsilí na zajištění toho, aby 
byli mladí lidé zaměstnáni účinněji, aby 
jejich mzdy odpovídaly jejich odborným 
znalostem, a aby tak tito mladí lidé 
nezvyšovaly konkurenceschopnost jiných 
oblastí a zemí;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 304
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je třeba řešit problém 
„plýtvání mozky“, neboť jsou-li vysoce 
kvalifikovaní a schopní mladí lidé nuceni 
pracovat hluboko pod svými možnostmi, 
vede to k nevyužívání jejich skutečných 
dovedností a kvalifikací a současně to na 
ně má nepříznivý sociální a psychologický 
dopad;

16. zdůrazňuje, že je třeba řešit problém 
„plýtvání mozky“, neboť jsou-li vysoce 
kvalifikovaní a schopní mladí lidé nuceni 
pracovat hluboko pod svými možnostmi, 
vede to k nevyužívání jejich skutečných 
dovedností a kvalifikací a současně to na 
ně má nepříznivý sociální, ekonomický a 
psychologický dopad;

Or. de

Pozměňovací návrh 305
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že zapotřebí řešit 
problém ztráty potenciálu v důsledku 
„odlivu mozků“, neboť tento jev vyvolaný 
zejména emigrací má nepříznivý dopad na 
hospodářský, sociální a demografický 
vývoj dotčených regionů; vyzývá proto 
Radu a Komisi, aby poskytly více 
prostředků na dlouhodobé investice a na 
rozvoj venkova, a to zvláště s cílem 
umožnit mladým lidem najít práci v jejich 
domovských regionech;

Or. de
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Pozměňovací návrh 306
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby zjistily, jaké jsou negativní dopady 
geografické mobility na jednotlivé členské 
státy či konkrétní hospodářská odvětví, a 
aby těmto dopadům předcházely; 
zdůrazňuje, že programy mobility by měly 
zahrnovat opatření usnadňující opětovný 
vstup mladých lidí na trh práce v jejich 
zemích původu s cílem zastavit škodlivý 
„odliv mozků“ a odradit od masivního 
odlivu kvalifikované pracovní síly;

Or. de

Pozměňovací návrh 307
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. poukazuje na zvlášť nepříznivé 
dopady „odlivu mozků“ ve střednědobém 
a dlouhodobém horizontu, zejména na 
nedostatek odborných znalostí a inovací 
potřebných ve výrobní a podnikatelské 
činnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 308
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá členské státy, aby kromě 
potenciální zvýšené mobility přijaly 
veškerá nezbytná opatření, jež zajistí, aby 
nedocházelo k „odlivu mozků“ a aby 
přiměřená část kvalifikované pracovní síly 
zůstala v jednotlivých zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
personalizované kariérní poradenství a 
vedení, které by začínalo už na střední 
škole a jehož cílem by bylo umožnit 
mladým lidem informovaně se rozhodovat 
o svém vyšším vzdělávání, a aby současně 
zřídily mechanismy pro sledování 
nabízených příležitostí a posuzování míry
úspěšnosti následného přechodu těchto
mladých lidí do zaměstnání;

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
personalizované kariérní poradenství a 
vedení, které by začínalo už na střední 
škole a jehož cílem by bylo umožnit 
mladým lidem informovaně se rozhodovat 
o svém vyšším vzdělávání; zdůrazňuje, že
veškeré poradenství by mělo vycházet 
pouze ze zájmů, potřeb a ambicí mladých 
lidí, a nikoli z požadavků soukromého 
sektoru; vyzývá členské státy, aby zavedly 
mechanismy pro sledování úspěšnosti 
následného přechodu mladých lidí do 
zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 17. považuje přechod ze školy do 
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personalizované kariérní poradenství a 
vedení, které by začínalo už na střední 
škole a jehož cílem by bylo umožnit 
mladým lidem informovaně se rozhodovat 
o svém vyšším vzdělávání, a aby současně 
zřídily mechanismy pro sledování 
nabízených příležitostí a posuzování míry 
úspěšnosti následného přechodu těchto 
mladých lidí do zaměstnání;

zaměstnání za okamžik, který je pro mladé 
lidi zvlášťdůležitý; vyzývá tudíž členské 
státy, aby vypracovaly personalizované 
kariérní poradenství a vedení, které by 
začínalo už na střední škole a jehož cílem 
by bylo umožnit mladým lidem 
informovaně se rozhodovat o svém vyšším 
vzdělávání, a aby současně zřídily 
mechanismy pro sledování nabízených 
příležitostí a posuzování míry úspěšnosti 
následného přechodu těchto mladých lidí 
do zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
personalizované kariérní poradenství a 
vedení, které by začínalo už na střední 
škole a jehož cílem by bylo umožnit 
mladým lidem informovaně se rozhodovat 
o svém vyšším vzdělávání, a aby současně 
zřídily mechanismy pro sledování 
nabízených příležitostí a posuzování míry 
úspěšnosti následného přechodu těchto 
mladých lidí do zaměstnání;

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
personalizované kariérní poradenství a 
vedení, které by začínalo už na střední 
škole a jehož cílem by bylo umožnit 
mladým lidem informovaně se rozhodovat 
o svém vyšším vzdělávání doma i v jiných 
členských státech EU, a aby současně 
zřídily mechanismy pro sledování 
nabízených příležitostí a posuzování míry 
úspěšnosti následného přechodu těchto 
mladých lidí do zaměstnání;

Or. de

Pozměňovací návrh 312
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
personalizované kariérní poradenství a 
vedení, které by začínalo už na střední 
škole a jehož cílem by bylo umožnit 
mladým lidem informovaně se rozhodovat 
o svém vyšším vzdělávání, a aby současně 
zřídily mechanismy pro sledování 
nabízených příležitostí a posuzování míry 
úspěšnosti následného přechodu těchto 
mladých lidí do zaměstnání;

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
personalizované kariérní poradenství a 
vedení, které by začínalo už v rané fázi 
středoškolského vzdělání a jehož cílem by 
bylo umožnit mladým lidem informovaně 
se rozhodovat o svém vyšším vzdělávání
nebo odborné přípravě, a aby současně 
zřídily mechanismy pro sledování 
nabízených příležitostí a posuzování míry 
úspěšnosti následného přechodu těchto 
mladých lidí do zaměstnání;

Or. de

Pozměňovací návrh 313
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
personalizované kariérní poradenství a 
vedení, které by začínalo už na střední 
škole a jehož cílem by bylo umožnit 
mladým lidem informovaně se rozhodovat 
o svém vyšším vzdělávání, a aby současně 
zřídily mechanismy pro sledování 
nabízených příležitostí a posuzování míry 
úspěšnosti následného přechodu těchto 
mladých lidí do zaměstnání;

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
personalizované kariérní poradenství a 
vedení, které by začínalo už na střední 
škole (nebo případně již během základní 
školy) a jehož cílem by bylo umožnit 
mladým lidem informovaně se rozhodovat 
o svém vyšším vzdělávání, a aby současně 
zřídily mechanismy pro sledování 
nabízených příležitostí a posuzování míry 
úspěšnosti následného přechodu těchto 
mladých lidí do zaměstnání;

Or. hu

Pozměňovací návrh 314
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
personalizované kariérní poradenství a 
vedení, které by začínalo už na střední 
škole a jehož cílem by bylo umožnit 
mladým lidem informovaně se rozhodovat 
o svém vyšším vzdělávání, a aby současně 
zřídily mechanismy pro sledování 
nabízených příležitostí a posuzování míry 
úspěšnosti následného přechodu těchto 
mladých lidí do zaměstnání;

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
personalizované kariérní poradenství a 
vedení a vytvořily služby zprostředkování 
pracovního místa podle individuálních 
potřeb, a to již od střední školy, s cílem 
umožnit mladým lidem informovaně se 
rozhodovat o svém vyšším vzdělávání, a 
aby současně zřídily mechanismy pro 
sledování nabízených příležitostí a 
posuzování míry úspěšnosti následného 
přechodu těchto mladých lidí do 
zaměstnání;

Or. de

Pozměňovací návrh 315
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
personalizované kariérní poradenství a 
vedení, které by začínalo už na střední 
škole a jehož cílem by bylo umožnit 
mladým lidem informovaně se rozhodovat 
o svém vyšším vzdělávání, a aby současně 
zřídily mechanismy pro sledování 
nabízených příležitostí a posuzování míry 
úspěšnosti následného přechodu těchto 
mladých lidí do zaměstnání;

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
personalizované kariérní poradenství a 
vedení, které by začínalo už na střední 
škole nebo které by bylo zajišťováno 
středními školami a jehož cílem by bylo 
umožnit mladým lidem informovaně se 
rozhodovat o svém vyšším vzdělávání, a 
aby současně zřídily mechanismy pro 
sledování nabízených příležitostí a 
posuzování míry úspěšnosti následného 
přechodu těchto mladých lidí do 
zaměstnání;

Or. de

Pozměňovací návrh 316
Adam Bielan
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly
personalizované kariérní poradenství a 
vedení, které by začínalo už na střední 
škole a jehož cílem by bylo umožnit 
mladým lidem informovaně se rozhodovat 
o svém vyšším vzdělávání, a aby současně 
zřídily mechanismy pro sledování 
nabízených příležitostí a posuzování míry 
úspěšnosti následného přechodu těchto 
mladých lidí do zaměstnání;

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
personalizované kariérní poradenství a 
vedení, které by začínalo už na základní a 
pokračovalo na střední škole a jehož cílem 
by bylo umožnit mladým lidem 
informovaně se rozhodovat o svém vyšším 
vzdělávání, a aby současně zřídily 
mechanismy pro sledování nabízených 
příležitostí a posuzování míry úspěšnosti 
následného přechodu těchto mladých lidí 
do zaměstnání;

Or. pl

Pozměňovací návrh 317
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
personalizované kariérní poradenství a 
vedení, které by začínalo už na střední 
škole a jehož cílem by bylo umožnit 
mladým lidem informovaně se rozhodovat 
o svém vyšším vzdělávání, a aby současně 
zřídily mechanismy pro sledování 
nabízených příležitostí a posuzování míry 
úspěšnosti následného přechodu těchto 
mladých lidí do zaměstnání;

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
personalizované kariérní poradenství a 
vedení, které by začínalo už na střední 
škole a jehož cílem by bylo umožnit 
mladým lidem informovaně se rozhodovat 
o svém dalším vzdělávání, a aby současně 
zřídily mechanismy pro sledování 
nabízených příležitostí a posuzování míry 
úspěšnosti následného přechodu těchto 
mladých lidí do zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že je nutné vytvořit 
systém, který by každý podnik, jenž dosáhl 
určité velikosti, vedl k nabízení stáží v 
rámci duálního vzdělávacího systému, s 
výjimkou případů, kdy se podnik nachází 
ve velkých hospodářských potížích; dále 
musí takový podnik takového stážistu po 
ukončení stáže zaměstnat; zdůrazňuje 
dále, že zvláště pro podniky podporované z 
veřejných zdrojů musí být stanoveny 
podmínky pro zaměstnávání mladých lidí;

Or. de

Pozměňovací návrh 319
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. konstatuje, že kvůli hospodářské a 
finanční krizi si mnoho rodin již nemůže 
dovolit platit vysokoškolské vzdělávání, 
což v této souvislosti vedlo k nárůstu míry 
předčasného zanechání studia; domnívá 
se, že členské státy by měly zajistit, aby 
všichni  mohli bez ohledu na svou 
ekonomickou situaci požívat práva na 
kvalitní, bezplatné a všem přístupné 
vzdělání;

Or. pt

Pozměňovací návrh 320
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. konstatuje, že členské státy potřebují 
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modernizovat vnitrostátní struktury pro 
zjištění požadavků trhu práce a účinně je 
propojit se vzdělávacím procesem, 
zejména prostřednictvím aktualizace 
učebních osnov, aby tak nabízené 
specializace co nejlépe odpovídaly 
požadavkům trhu práce;

Or. el

Pozměňovací návrh 321
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. žádá členské státy, aby mladí lidé, 
pokud si to přejí, mohli získat účinnou 
pomoc především při výběru povolání, 
seznámení se se svými právy a při 
hospodaření s jejich minimálním 
příjmem;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že veškeré finanční zdroje 
investované do aktivního boje proti 
nezaměstnanosti mladých lidí by měly být 
vynakládány účelně; vyzývá členské státy, 
aby zavedly systém kontroly a hodnocení 
provedených opatření v oblasti 
zaměstnanosti spolu se systémem 
ověřování účelnosti těchto opatření, s cílem 
postupně směřovat k politikám založeným 
na důkazech, které lze sdílet na úrovni EU;

18. zdůrazňuje, že veškeré finanční zdroje 
investované do aktivního boje proti 
nezaměstnanosti mladých lidí by měly být 
vynakládány účelně; vyzývá členské státy, 
aby zavedly veřejný a veřejnosti 
srozumitelný systém kontroly a hodnocení 
provedených opatření v oblasti 
zaměstnanosti spolu se systémem 
ověřování účelnosti těchto opatření, s cílem 
postupně směřovat k politikám založeným 
na důkazech, které lze sdílet na úrovni EU;
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Or. fi

Pozměňovací návrh 323
Monika Panayotova

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že veškeré finanční zdroje 
investované do aktivního boje proti 
nezaměstnanosti mladých lidí by měly být 
vynakládány účelně; vyzývá členské státy, 
aby zavedly systém sledování a hodnocení 
provedených opatření v oblasti 
zaměstnanosti spolu se systémem 
ověřování účelnosti těchto opatření, s cílem 
postupně směřovat k politikám založeným 
na důkazech, které lze sdílet na úrovni EU;

18. zdůrazňuje, že veškeré finanční zdroje 
investované do aktivního boje proti 
nezaměstnanosti mladých lidí by měly být 
vynakládány účelně; vyzývá členské státy, 
aby zavedly systém sledování a hodnocení 
provedených opatření v oblasti 
zaměstnanosti spolu se systémem 
ověřování účelnosti těchto opatření, s cílem 
postupně směřovat k politikám založeným 
na důkazech, které lze sdílet na úrovni EU;
v tomto ohledu připomíná, že vytvoření 
společného systému ukazatelů výsledků a 
dopadů by přispělo k posouzení úspěchu 
dosaženého v rámci různých programů 
obsahujících opatření na podporu 
zaměstnanosti přijatá podle hlediska 
jejich účinnosti a účelnosti, a nejen podle 
hlediska jejich finančně vyjádřeného 
uplatňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Návrh usnesení
Bod 18 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že mládežnickým organizacím 
by měla být přiznána úloha při sledování, 
a případně při uplatňování politik a 
iniciativ zaměřených na řešení 
nezaměstnanosti mladých lidí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 325
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že je zapotřebí investovat 
do vytváření stabilních a kvalitních 
zelených pracovních míst jakožto způsobu, 
jak mladým lidem umožnit důstojný život; 
kromě toho žádá Komisi a členské státy, 
aby s cílem bojovat proti nepřijatelně 
vysoké míře nezaměstnanosti mladých lidí 
mobilizovaly veškeré dostupné prostředky 
pro stimulaci investic, a to především do 
zelených pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že mládežnickým 
organizacím by měla být přiznána úloha 
při sledování, a případně při uplatňování 
politik a iniciativ zaměřených na řešení 
nezaměstnanosti mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber



AM\937186CS.doc 171/173 PE510.867v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje potřebu okamžitě zastavit 
úsporné politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Odstavec 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. znovu opakuje, že vzhledem k 
historicky nejnižší úrovni investic 
soukromého sektoru do hospodářství se 
veřejný sektor musí stát hnací silou 
hospodářského růstu a vytváření 
pracovních míst prostřednictvím 
masivních programů veřejných investic a 
převzít hospodářství pod demokratickou 
veřejnou kontrolu s cílem poskytnout 
základ pro opětovný rozvoj hospodářství, a 
vytvořit tak smysluplná a kvalitní pracovní 
místa a vymýtit nezaměstnanost mladých 
lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Návrh usnesení
Odstavec 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá Komisi, aby v rámci 
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evropského semestru přikládala sociálním 
parametrům stejnou váhu jako 
parametrům hospodářským; zvlášť 
důležité je to v případě nezaměstnanosti 
mladých lidí, která vyžaduje bedlivé 
sledování a koordinovaná opatření ve 
všech členských státech a na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Odstavec 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. vyzývá Komisi, aby vyloučila investice 
do oblastí, jako je vzdělávání a odborná 
příprava a výzkum a vývoj z deficitních 
cílů, neboť jsou klíčové pro udržitelné 
východisko z krize, ale i pro konsolidaci 
hospodářství EU na cestě ke 
konkurenceschopnosti a k udržitelné 
produktivitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 18 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18d. žádá Evropskou komisi, aby ve 
spolupráci s členskými státy posoudila 
výši nákladů na zavedení systémů záruk 
pro mladé lidi na vnitrostátní a regionální 
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úrovni; kromě toho žádá Evropskou 
komisi, aby podporovala regiony a členské 
státy, které si přejí takový rámec zavést;

Or. en


