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Poprawka 1
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie w sprawie 
mobilności i integracji osób 
niepełnosprawnych oraz europejskiej 
strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 
2010–2020 (2010/2272(INI))1,
__________________
1 Teksty przyjęte, A7-0263/2011.

Or. hu

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Europejską kartę na 
rzecz jakości staży i praktyk zawodowych 
opracowaną przez Europejskie Forum 
Młodzieży wspólnie z partnerami 
społecznymi i innymi zainteresowanymi 
stronami,

Or. en

Poprawka 3
Evelyn Regner
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Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Eurofound
z października 2012 r. pt. „NEETs –
młodzież niekształcąca się, niepracująca 
ani nieszkoląca się: właściwości, koszty i 
rozwiązania polityczne w Europie”1,
__________________
1 Eurofound (2012 r.), NEETs – młodzież 
niekształcąca się, niepracująca ani 
nieszkoląca się: właściwości, koszty i 
rozwiązania polityczne w Europie, Urząd 
Publikacji Unii Europejskiej, 
Luksemburg.

Or. de

Poprawka 4
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Eurofound
z dnia 21 grudnia 2012 r. pt. „Skuteczność 
środków z zakresu polityki mających na 
celu zwiększenie zatrudnienia osób 
młodych”2,
__________________
2 Eurofound (2012 r.), Skuteczność 
środków z zakresu polityki mających na 
celu zwiększenie zatrudnienia osób 
młodych, Urząd Publikacji Unii 
Europejskiej, Luksemburg.

Or. de
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Poprawka 5
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Eurofound
z dnia 29 kwietnia 2011 r. pt. „Pomaganie 
młodym pracownikom w czasie kryzysu: 
uwagi partnerów społecznych i władz 
publicznych”3,
__________________
3 Eurofound (2011 r.), Pomaganie 
młodym pracownikom w czasie kryzysu: 
uwagi partnerów społecznych i władz 
publicznych, Urząd Publikacji Unii 
Europejskiej, Luksemburg.

Or. de

Poprawka 6
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie w sprawie 
integracji migrantów, jej wpływu na rynek 
pracy oraz na zewnętrzny wymiar 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego (2012/2131(INI)),

Or. de

Poprawka 7
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie w sprawie 
integracji migrantów, jej wpływu na rynek 
pracy oraz na zewnętrzny wymiar 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego (2012/2131(INI)),

Or. en

Poprawka 8
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Umocowanie 16 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Eurofound 
z października 2012 r. zatytułowane 
„NEETs – młodzież niekształcąca się, 
niepracująca ani nieszkoląca się: 
właściwości, koszty i rozwiązania 
polityczne w Europie”1,
__________________
1 Eurofound (2012 r.), NEETs – młodzież 
niekształcąca się, niepracująca ani 
nieszkoląca się: właściwości, koszty i 
rozwiązania polityczne w Europie, Urząd 
Publikacji Unii Europejskiej, 
Luksemburg
(http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs
/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf).

Or. en

Poprawka 9
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Umocowanie 16 b (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Eurofound 
z dnia 7 lutego 2012 r. zatytułowane 
„Ostatnie zmiany w zakresie polityki 
dotyczącej młodzieży niekształcącej się, 
niepracującej ani nieszkolącej się 
(młodzieży NEET)”2,
__________________
2 Eurofound (2012 r.), Ostatnie zmiany w 
zakresie polityki dotyczącej młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się (młodzieży NEET), Urząd 
Publikacji Unii Europejskiej, 
Luksemburg 
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/er
m/tn1109042s/tn1109042s.pdf).

Or. en

Poprawka 10
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Umocowanie 16 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Eurofound 
z dnia 21 grudnia 2012 r. zatytułowane 
„Skuteczność środków z zakresu polityki 
mających na celu zwiększenie 
zatrudnienia osób młodych”3,
__________________
3 Eurofound (2012 r.), Skuteczność 
środków z zakresu polityki mających na 
celu zwiększenie zatrudnienia osób 
młodych, Urząd Publikacji Unii 
Europejskiej, Luksemburg 
(http://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/htmlfiles/ef1260.htm).

Or. en
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Poprawka 11
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Umocowanie 16 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Eurofound 
z dnia 15 stycznia 2013 r. zatytułowane 
„Aktywne włączenie młodzieży z 
problemami zdrowotnymi lub młodzieży 
niepełnosprawnej”4,
__________________
4 Eurofound (2013 r.), Aktywne włączenie 
młodzieży z problemami zdrowotnymi lub 
młodzieży niepełnosprawnej, Urząd 
Publikacji Unii Europejskiej, 
Luksemburg 
(http://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/htmlfiles/ef1226.htm).

Or. en

Poprawka 12
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Umocowanie 16 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Eurofound 
z dnia 29 kwietnia 2011 r. zatytułowane 
„Pomaganie młodym pracownikom w 
czasie kryzysu: uwagi partnerów 
społecznych i władz publicznych”5,
__________________
5 Eurofound (2011 r.), Pomaganie 
młodym pracownikom w czasie kryzysu: 
uwagi partnerów społecznych i władz 
publicznych, Urząd Publikacji Unii 
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Europejskiej, Luksemburg 
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/eir
o/tn1101019s/tn1101019s.pdf).

Or. en

Poprawka 13
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w styczniu 2013 r. 
23% aktywnych młodych ludzi było 
bezrobotnych, przy czym stopa bezrobocia 
w Austrii, Dani, Niemczech i Holandii nie 
przekracza 15%, a w Grecji i Hiszpanii 
sięga ponad 55%, co wskazuje na wyraźne 
różnice geograficzne;

A. mając na uwadze, że w styczniu 2013 r. 
23% aktywnych młodych ludzi było 
bezrobotnych, przy czym stopa bezrobocia 
w Austrii i Niemczech1 nie przekracza 9%, 
a w Grecji i Hiszpanii sięga ponad 55%, co 
wskazuje na wyraźne różnice geograficzne;

__________________
1

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

Or. de

Poprawka 14
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w styczniu 2013 r. 
23% aktywnych młodych ludzi było 
bezrobotnych, przy czym stopa bezrobocia 
w Austrii, Dani, Niemczech i Holandii nie 
przekracza 15%, a w Grecji i Hiszpanii
sięga ponad 55%, co wskazuje na wyraźne 

A. mając na uwadze, że w styczniu 2013 r. 
23% aktywnych młodych ludzi było 
bezrobotnych, przy czym stopa bezrobocia 
w Austrii, Danii, Niemczech i Holandii nie 
przekracza 15%, a z drugiej strony sięga 
ponad 55% w Hiszpanii, a nawet 64,2% w 
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różnice geograficzne; Grecji (luty 2013 r.), co wskazuje na 
wyraźne różnice geograficzne; mając na 
uwadze, że sytuacja młodych ludzi na 
rynku pracy w dużej części Europy jest 
dramatyczna;

Or. de

Poprawka 15
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w styczniu 2013 r. 
23% aktywnych młodych ludzi było 
bezrobotnych, przy czym stopa bezrobocia 
w Austrii, Dani, Niemczech i Holandii nie 
przekracza 15%, a w Grecji i Hiszpanii 
sięga ponad 55%, co wskazuje na wyraźne 
różnice geograficzne;

A. mając na uwadze, że w styczniu 2013 r. 
23% aktywnych młodych ludzi było 
bezrobotnych, przy czym stopa bezrobocia 
w Austrii, Danii, Niemczech i Holandii nie 
przekracza 15%, a w Grecji i Hiszpanii 
sięga ponad 55%, co wskazuje na wyraźne 
różnice geograficzne, zarówno między 
państwami członkowskimi, jak i w
poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. de

Poprawka 16
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w styczniu 2013 r. 
23% aktywnych młodych ludzi było 
bezrobotnych, przy czym stopa bezrobocia 
w Austrii, Dani, Niemczech i Holandii nie 
przekracza 15%, a w Grecji i Hiszpanii 
sięga ponad 55%, co wskazuje na wyraźne 
różnice geograficzne;

A. mając na uwadze, że w styczniu 2013 r. 
23% młodych ludzi było bezrobotnych, 
przy czym stopa bezrobocia w Austrii, 
Danii, Niemczech i Holandii nie 
przekracza 15%, a w Grecji i Hiszpanii 
sięga ponad 55%, co wskazuje na wyraźne 
różnice geograficzne, w tym także w 
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poszczególnych państwach
członkowskich;

Or. de

Poprawka 17
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w styczniu 2013 r. 
23% aktywnych młodych ludzi było 
bezrobotnych, przy czym stopa bezrobocia 
w Austrii, Dani, Niemczech i Holandii nie 
przekracza 15%, a w Grecji i Hiszpanii 
sięga ponad 55%, co wskazuje na wyraźne 
różnice geograficzne;

A. mając na uwadze, że w styczniu 2013 r. 
23,5% aktywnych młodych ludzi było 
bezrobotnych, przy czym stopa bezrobocia 
w Austrii, Danii, Niemczech i Holandii nie 
przekracza 15%, a w Grecji i Hiszpanii 
sięga ponad 55%, co wskazuje na wyraźne 
różnice geograficzne;

Or. en

Poprawka 18
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w styczniu 2013 r. 
23% aktywnych młodych ludzi było 
bezrobotnych, przy czym stopa bezrobocia 
w Austrii, Dani, Niemczech i Holandii nie 
przekracza 15%, a w Grecji i Hiszpanii 
sięga ponad 55%, co wskazuje na wyraźne 
różnice geograficzne;

A. mając na uwadze, że w styczniu 2013 r. 
23% aktywnych młodych ludzi było 
bezrobotnych, przy czym stopa bezrobocia 
w Austrii, Danii, Niemczech i Holandii nie 
przekracza 15%, a w Grecji i Hiszpanii 
sięga ponad 55%, co wskazuje na wyraźne 
różnice geograficzne; zauważa, że w wielu 
państwach członkowskich liczby te nie 
obejmują różnych kategorii młodych 
ludzi, np. pracowników zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze czasu pracy czy też 
osób ukaranych za niestosowanie się do 
programów „nakłaniania do 
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zatrudnienia”, oraz że rzeczywista stopa 
bezrobocia osób młodych jest wyższa;

Or. en

Poprawka 19
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w styczniu 2013 r. 
23% aktywnych młodych ludzi było 
bezrobotnych, przy czym stopa bezrobocia 
w Austrii, Dani, Niemczech i Holandii nie 
przekracza 15%, a w Grecji i Hiszpanii 
sięga ponad 55%, co wskazuje na wyraźne 
różnice geograficzne;

A. mając na uwadze, że w styczniu 2013 r. 
23% aktywnych młodych ludzi było 
bezrobotnych, przy czym stopa bezrobocia 
w Austrii, Danii, Niemczech i Holandii nie 
przekracza 15%, a w Grecji i Hiszpanii 
sięga ponad 55%, co wskazuje na wyraźne 
różnice geograficzne oraz dowodzi 
radykalnego wzrostu bezrobocia osób 
młodych w krajach, w których wdrażane 
są polityki oszczędnościowe1;
__________________
1 Według danych Eurostatu w przeciągu 
ostatnich trzech lat bezrobocie osób 
młodych wzrosło o 36,6% we Włoszech, 
40% w Hiszpanii, 41% w Portugalii, 72% 
na Cyprze i 100% w Grecji.

Or. en

Poprawka 20
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w styczniu 2013 r. 
23% aktywnych młodych ludzi było 
bezrobotnych, przy czym stopa bezrobocia 

A. mając na uwadze, że w styczniu 2013 r. 
23% aktywnych młodych ludzi było 
bezrobotnych, przy czym stopa bezrobocia 
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w Austrii, Dani, Niemczech i Holandii nie
przekracza 15%, a w Grecji i Hiszpanii 
sięga ponad 55%, co wskazuje na wyraźne 
różnice geograficzne;

w Austrii, Danii, Niemczech i Holandii nie 
przekracza 15%, a w Grecji i Hiszpanii 
sięga ponad 55%, co wskazuje na wyraźne 
różnice geograficzne, a także biorąc pod 
uwagę, że najnowsze dane i prognozy 
wskazują na dalsze pogarszanie się 
sytuacji osób młodych;

Or. pl

Poprawka 21
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w 2011 r. 7,5 mln 
młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat 
oraz 6,5 mln w wieku od 25 do 29 lat 
należało do kategorii osób niekształcących 
się, niepracujących ani nieszkolących się 
(młodzież NEET), wśród nich znaleźli się 
przedstawiciele słabszych grup 
społecznych, takich jak młodzi ludzie 
mający problemy ze zdrowiem, 
niepełnosprawni, czy matki samotnie 
wychowujące dzieci, co jest zmianą, która 
pociąga za sobą poważne konsekwencje 
społeczne, takie jak małe lub niepewne 
szanse zatrudnienia w przyszłości, czy 
nawet zaburzenia psychiczne lub fizyczne; 
mając na uwadze, że problemy te 
najprawdopodobniej nasilą się w 
niedalekiej przyszłości;

B. mając na uwadze, że w 2011 r. 7,5 mln 
młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat 
oraz 6,5 mln w wieku od 25 do 29 lat 
należało do kategorii osób niekształcących 
się, niepracujących ani nieszkolących się 
(młodzież NEET), wśród nich znaleźli się 
przedstawiciele słabszych grup 
społecznych, takich jak kobiety i migranci, 
co jest zmianą, która pociąga za sobą 
poważne konsekwencje społeczne, takie 
jak niepokoje społeczne i wczesne urazy
życiowe, na przykład zaburzenia 
psychiczne lub fizyczne oraz ubóstwo i 
wykluczenie społeczne jako jedyną 
perspektywę; mając na uwadze, że 
problemy te najprawdopodobniej nasilą się 
w niedalekiej przyszłości;

Or. en

Poprawka 22
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w 2011 r. 7,5 mln 
młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat 
oraz 6,5 mln w wieku od 25 do 29 lat 
należało do kategorii osób niekształcących 
się, niepracujących ani nieszkolących się 
(młodzież NEET), wśród nich znaleźli się 
przedstawiciele słabszych grup 
społecznych, takich jak młodzi ludzie 
mający problemy ze zdrowiem, 
niepełnosprawni, czy matki samotnie 
wychowujące dzieci, co jest zmianą, która 
pociąga za sobą poważne konsekwencje 
społeczne, takie jak małe lub niepewne 
szanse zatrudnienia w przyszłości, czy 
nawet zaburzenia psychiczne lub fizyczne; 
mając na uwadze, że problemy te 
najprawdopodobniej nasilą się w 
niedalekiej przyszłości;

B. mając na uwadze, że w 2011 r. 7,5 mln 
młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat 
oraz 6,5 mln w wieku od 25 do 29 lat 
należało do kategorii osób niekształcących 
się, niepracujących ani nieszkolących się 
(młodzież NEET), wśród nich znaleźli się 
przedstawiciele słabszych grup 
społecznych, takich jak młodzi ludzie 
mający problemy ze zdrowiem, 
niepełnosprawni, czy matki samotnie 
wychowujące dzieci, co jest zmianą, która 
pociąga za sobą poważne konsekwencje 
osobiste i społeczne, takie jak małe lub 
niepewne szanse zatrudnienia w 
przyszłości, czy nawet zaburzenia 
psychiczne lub fizyczne; mając na uwadze, 
że problemy te najprawdopodobniej nasilą 
się w niedalekiej przyszłości, przynosząc 
poważne skutki finansowe dla 
europejskich systemów socjalnych;

Or. de

Poprawka 23
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w 2011 r. 7,5 mln 
młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat 
oraz 6,5 mln w wieku od 25 do 29 lat 
należało do kategorii osób niekształcących 
się, niepracujących ani nieszkolących się 
(młodzież NEET), wśród nich znaleźli się 
przedstawiciele słabszych grup 
społecznych, takich jak młodzi ludzie 
mający problemy ze zdrowiem, 
niepełnosprawni, czy matki samotnie 
wychowujące dzieci, co jest zmianą, która 
pociąga za sobą poważne konsekwencje 

B. mając na uwadze, że w 2011 r. 7,5 mln 
młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat 
oraz 6,5 mln w wieku od 25 do 29 lat 
należało do kategorii osób niekształcących 
się, niepracujących ani nieszkolących się 
(młodzież NEET), wśród nich znaleźli się 
przedstawiciele słabszych grup 
społecznych, takich jak młodzi ludzie 
mający problemy ze zdrowiem, 
niepełnosprawni, czy matki samotnie 
wychowujące dzieci, co jest zmianą, która 
pociąga za sobą poważne konsekwencje 
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społeczne, takie jak małe lub niepewne 
szanse zatrudnienia w przyszłości, czy 
nawet zaburzenia psychiczne lub fizyczne; 
mając na uwadze, że problemy te 
najprawdopodobniej nasilą się w 
niedalekiej przyszłości;

społeczne, takie jak małe lub niepewne 
szanse zatrudnienia w przyszłości, czy 
nawet zaburzenia psychiczne lub fizyczne, 
nakładanie się upośledzeń; mając na 
uwadze, że problemy te 
najprawdopodobniej nasilą się w 
niedalekiej przyszłości;

Or. hu

Poprawka 24
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w 2011 r. 7,5 mln 
młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat 
oraz 6,5 mln w wieku od 25 do 29 lat 
należało do kategorii osób niekształcących 
się, niepracujących ani nieszkolących się 
(młodzież NEET), wśród nich znaleźli się 
przedstawiciele słabszych grup 
społecznych, takich jak młodzi ludzie 
mający problemy ze zdrowiem, 
niepełnosprawni, czy matki samotnie 
wychowujące dzieci, co jest zmianą, która 
pociąga za sobą poważne konsekwencje 
społeczne, takie jak małe lub niepewne 
szanse zatrudnienia w przyszłości, czy 
nawet zaburzenia psychiczne lub fizyczne; 
mając na uwadze, że problemy te 
najprawdopodobniej nasilą się w 
niedalekiej przyszłości;

B. mając na uwadze, że w 2011 r. 7,5 mln 
młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat 
oraz 6,5 mln w wieku od 25 do 29 lat 
należało do kategorii osób niekształcących 
się, niepracujących ani nieszkolących się 
(młodzież NEET), wśród nich znaleźli się 
przedstawiciele słabszych grup 
społecznych, takich jak młodzi ludzie 
mający problemy ze zdrowiem, 
niepełnosprawni, młodzi Romowie czy 
matki samotnie wychowujące dzieci, co 
jest zmianą, która pociąga za sobą poważne 
konsekwencje społeczne, takie jak małe 
lub niepewne szanse zatrudnienia w 
przyszłości, czy nawet zaburzenia 
psychiczne lub fizyczne; mając na uwadze, 
że problemy te najprawdopodobniej nasilą 
się w niedalekiej przyszłości;

Or. en

Poprawka 25
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że te ogółem 14 
milionów młodych ludzi niekształcących
się ani niepracujących odpowiada 
całkowitej ludności siedmiu małych i 
średnich państw członkowskich oraz że 
okoliczność ta wymaga od państw 
członkowskich i instytucji europejskich 
podjęcia zdecydowanie większego wysiłku 
na rzecz (re-)integracji młodych ludzi na 
rynku pracy; mając na uwadze, że 
potrzeby młodych ludzi w Europie są 
bardzo różnorodne, w związku z czym 
działania podejmowane na rzecz 
integracji na rynku pracy muszą 
odpowiadać tym potrzebom;

Or. de

Poprawka 26
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że niemal 14 
milionów osób poniżej 30. roku życia 
zaliczanych do młodzieży NEET 
odpowiada całej ludności 7 średniej 
wielkości państw członkowskich, wzywa 
wszystkie państwa członkowskie do 
zintensyfikowania wysiłków 
zmierzających do reintegracji młodych 
ludzi na rynku pracy. W ramach tych 
wysiłków należy brać pod uwagę 
zróżnicowanie populacji młodych ludzi, 
podejmując działania uwzględniające 
potrzeby każdej konkretnej grupy, a nawet 
rozważając zastosowanie działań 
obejmujących ocenę osobistą;

Or. en
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Poprawka 27
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w 2011 r. straty 
ekonomiczne z powodu wycofania 
młodych ludzi z rynku pracy oszacowano 
na 153 mld EUR, co odpowiada 1,2% 
unijnego PKB; mając na uwadze, że 
reprezentuje to poważne społeczne i 
gospodarcze obciążenie;

C. mając na uwadze, że w 2011 r. straty 
ekonomiczne z powodu wycofania 
młodych ludzi z rynku pracy oszacowano 
na 153 mld EUR, co odpowiada 1,2% 
unijnego PKB; mając na uwadze, że ta 
suma jest ponad piętnastokrotnie większa
niż szacowane 10 mld EUR potrzebne na 
stworzenie 2 milionów nowych miejsc 
pracy dla młodych ludzi; mając na 
uwadze, że reprezentuje to poważne 
społeczne i gospodarcze obciążenie;

Or. de

Poprawka 28
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w 2011 r. straty 
ekonomiczne z powodu wycofania 
młodych ludzi z rynku pracy oszacowano 
na 153 mld EUR, co odpowiada 1,2% 
unijnego PKB; mając na uwadze, że 
reprezentuje to poważne społeczne i 
gospodarcze obciążenie;

C. mając na uwadze, że w 2011 r. straty 
ekonomiczne z powodu wycofania 
młodych ludzi z rynku pracy w państwach 
członkowskich oszacowano na 153 mld 
EUR, co odpowiada 1,2% unijnego PKB, 
co samo w sobie jest dużym wydatkiem,
stanowi bowiem równowartość rocznych 
nakładów instytucji Unii Europejskiej 
oraz jej funduszy i instrumentów 
finansowych; oznacza to poważne 
społeczne i gospodarcze obciążenie;

Or. hu
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Poprawka 29
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w 2011 r. straty 
ekonomiczne z powodu wycofania 
młodych ludzi z rynku pracy oszacowano 
na 153 mld EUR, co odpowiada 1,2% 
unijnego PKB; mając na uwadze, że 
reprezentuje to poważne społeczne i
gospodarcze obciążenie;

C. mając na uwadze, że w 2011 r. straty 
ekonomiczne z powodu wycofania 
młodych ludzi z rynku pracy oszacowano
na 153 mld EUR, co odpowiada 1,2% 
unijnego PKB; mając na uwadze, że 
stanowi to poważne i długotrwałe
obciążenie społeczne oraz gospodarcze dla 
całej Unii Europejskiej;

Or. de

Poprawka 30
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w 2011 r. straty 
ekonomiczne z powodu wycofania 
młodych ludzi z rynku pracy oszacowano 
na 153 mld EUR, co odpowiada 1,2% 
unijnego PKB; mając na uwadze, że 
reprezentuje to poważne społeczne i 
gospodarcze obciążenie;

C. mając na uwadze, że w 2011 r. straty 
ekonomiczne z powodu skutków kryzysu 
wśród młodych ludzi oszacowano na 153 
mld EUR, co odpowiada 1,2% unijnego 
PKB; mając na uwadze, że reprezentuje to 
poważne społeczne i gospodarcze 
obciążenie;

Or. en

Poprawka 31
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w 2011 r. straty 
ekonomiczne z powodu wycofania 
młodych ludzi z rynku pracy oszacowano 
na 153 mld EUR, co odpowiada 1,2% 
unijnego PKB; mając na uwadze, że 
reprezentuje to poważne społeczne i 
gospodarcze obciążenie;

C. mając na uwadze, że w 2011 r. straty 
ekonomiczne z powodu wycofania 
młodych ludzi z rynku pracy oszacowano 
na 153 mld EUR, co odpowiada 1,2% 
unijnego PKB; mając na uwadze, że 
reprezentuje to poważne społeczne i 
gospodarcze obciążenie, oraz mając na 
uwadze, że zapewnienie młodym ludziom 
znajdującym się w niekorzystnej sytuacji 
możliwości wykorzystania ich potencjału 
oraz aktywnego uczestnictwa na szczeblu
lokalnym, regionalnym, krajowym i 
europejskim stanowi istotny czynnik 
pozwalający nie tylko na osiągnięcie 
wyższego poziomu włączenia społecznego, 
lecz także na zdrowy, trwały i 
demokratyczny rozwój społeczności, w 
których funkcjonują;

Or. en

Poprawka 32
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że do zwalczania
bezrobocia, w szczególności bezrobocia 
osób młodych, niezbędny jest wzrost 
gospodarczy generujący dużą liczbę 
miejsc pracy; mając na uwadze, że 
polityka oszczędnościowa jako odpowiedź 
na kryzys gospodarczy, finansowy i 
bankowy nie tylko nie pozwoliła osiągnąć
zamierzonych celów, lecz wręcz wyraźnie 
pogorszyła sytuację na rynkach pracy 
wielu państw członkowskich;

Or. de
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Poprawka 33
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że bezrobocie osób 
młodych stanowi czynnik, który w 
znacznym stopniu przyczynia się do 
ostrego wzrostu zjawiska migracji, 
obserwowanego w wielu państwach 
członkowskich, szczególnie w Portugalii, 
Irlandii, Grecji, Hiszpanii i we Włoszech; 
mając na uwadze, że nasilona emigracja 
pozbawia te kraje istotnej tkanki jaką 
stanowią najbardziej dynamiczne 
jednostki, a ponadto ma druzgocący 
wpływ na społeczności lokalne;

Or. en

Poprawka 34
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że z podanych 
wskaźników dotyczących bezrobocia osób 
młodych oraz liczby młodzieży NEET
mogą wypływać konsekwencje w postaci 
naruszeń praw człowieka; mając na 
uwadze, że zastosowanie odpowiednio 
uzasadnionego podejścia jest niezbędne 
do zaradzenia tej sytuacji;

Or. en
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Poprawka 35
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że w Unii 
Europejskiej konieczne są wielkie 
inwestycje mające na celu doprowadzenie 
do wzrostu gospodarczego i wzrostu 
zatrudnienia, a także do wzmocnienia 
popytu wewnętrznego; mając na uwadze, 
że dla znaczącej poprawy koniunktury i 
sytuacji na rynkach pracy niezbędna jest 
realizacja pakietu inwestycyjnego w 
wysokości 2% PKB wszystkich państw 
Unii Europejskiej, co byłoby korzystne 
właśnie dla młodych ludzi jako grupy 
najbardziej dotkniętej kryzysem;

Or. de

Poprawka 36
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w
szczególności w niekorzystnej sytuacji w 
czasie kryzysu gospodarczego, bardziej niż 
większość grup; mając na uwadze, że dla 
większości ludzi młodych obecne 
bezrobocie może przekształcić się w 
długotrwałe bezrobocie, które niesie ze 
sobą ryzyko wykluczenia społecznego; 
mając na uwadze, że ma to niepokojące 
konsekwencje dla młodych ludzi takie jak 
niższe poczucie własnej wartości, 
niespełnione ambicje oraz odkładanie 
decyzji o rozpoczęciu samodzielnego
dorosłego życia, włącznie z założeniem 

D. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w
sposób nieproporcjonalny dotknięci 
kryzysem gospodarczym; mając na 
uwadze, że dla większości ludzi młodych 
obecne bezrobocie może przekształcić się 
w długotrwałe bezrobocie, które niesie ze 
sobą ryzyko wykluczenia społecznego, 
ukrytego ubóstwa i niepokojów 
społecznych wynikających z odcięcia się 
od społeczeństwa oraz ogólnego 
niezadowolenia wśród młodych ludzi;
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rodziny, co również pociąga za sobą 
niepokojące konsekwencje dla 
społeczeństwa, gdyż wpływa negatywnie 
na społeczną, gospodarczą i 
demograficzną sytuację w Europie;

Or. en

Poprawka 37
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w 
szczególności w niekorzystnej sytuacji w 
czasie kryzysu gospodarczego, bardziej niż 
większość grup; mając na uwadze, że dla 
większości ludzi młodych obecne 
bezrobocie może przekształcić się w 
długotrwałe bezrobocie, które niesie ze 
sobą ryzyko wykluczenia społecznego; 
mając na uwadze, że ma to niepokojące 
konsekwencje dla młodych osób, takie jak 
niższe poczucie własnej wartości, 
niespełnione ambicje oraz odkładanie 
decyzji o rozpoczęciu samodzielnego 
dorosłego życia, włącznie z założeniem 
rodziny, co również pociąga za sobą 
niepokojące konsekwencje dla 
społeczeństwa, gdyż wpływa negatywnie 
na społeczną, gospodarczą i demograficzną
sytuację w Europie;

D. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w 
szczególności w niekorzystnej sytuacji w 
czasie kryzysu gospodarczego, bardziej niż 
większość grup; mając na uwadze, że dla 
większości ludzi młodych obecne 
bezrobocie przekształci się w długotrwałe 
bezrobocie, które wyraźnie zwiększa
ryzyko wykluczenia społecznego; mając na 
uwadze, że ma to niepokojące 
konsekwencje dla młodych osób, takie jak 
niższe poczucie własnej wartości, 
niespełnione ambicje oraz odkładanie 
decyzji o rozpoczęciu samodzielnego 
dorosłego życia, włącznie z założeniem 
rodziny, co również pociąga za sobą 
niepokojące konsekwencje dla 
społeczeństwa, gdyż wpływa negatywnie i 
w długiej perspektywie na społeczną, 
gospodarczą i demograficzną sytuację w 
Europie;

Or. de

Poprawka 38
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Motyw D
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w 
szczególności w niekorzystnej sytuacji w 
czasie kryzysu gospodarczego, bardziej niż 
większość grup; mając na uwadze, że dla 
większości ludzi młodych obecne 
bezrobocie może przekształcić się w 
długotrwałe bezrobocie, które niesie ze 
sobą ryzyko wykluczenia społecznego; 
mając na uwadze, że ma to niepokojące 
konsekwencje dla młodych osób, takie jak 
niższe poczucie własnej wartości,
niespełnione ambicje oraz odkładanie 
decyzji o rozpoczęciu samodzielnego 
dorosłego życia, włącznie z założeniem 
rodziny, co również pociąga za sobą 
niepokojące konsekwencje dla 
społeczeństwa, gdyż wpływa negatywnie 
na społeczną, gospodarczą i demograficzną 
sytuację w Europie;

D. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w 
szczególności w niekorzystnej sytuacji w 
czasie kryzysu gospodarczego i że często 
ich bezrobocie przekształca się w 
długotrwałe bezrobocie, które niesie ze 
sobą ryzyko wykluczenia społecznego; 
mając na uwadze, że ma to niepokojące 
konsekwencje dla młodych osób, takie jak 
niespełnione ambicje oraz opóźnienie 
możliwości prowadzenia samodzielnego 
dorosłego życia, włącznie z założeniem 
rodziny, co również pociąga za sobą 
niepokojące konsekwencje dla 
społeczeństwa, gdyż wpływa negatywnie 
na społeczną, gospodarczą i demograficzną 
sytuację w Europie;

Or. fr

Poprawka 39
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w 
szczególności w niekorzystnej sytuacji w 
czasie kryzysu gospodarczego, bardziej niż 
większość grup; mając na uwadze, że dla 
większości ludzi młodych obecne 
bezrobocie może przekształcić się w 
długotrwałe bezrobocie, które niesie ze 
sobą ryzyko wykluczenia społecznego; 
mając na uwadze, że ma to niepokojące 
konsekwencje dla młodych osób, takie jak 
niższe poczucie własnej wartości, 
niespełnione ambicje oraz odkładanie 
decyzji o rozpoczęciu samodzielnego 

D. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w 
szczególności w niekorzystnej sytuacji w 
czasie kryzysu gospodarczego, bardziej niż 
większość grup, wskazuje w tym zakresie 
na niekorzystne skutki coraz częstszego 
zawierania bardziej elastycznych umów, 
które to zjawisko jest szczególnie widoczne 
wśród młodych pracowników i prowadzi 
do sytuacji, w której pracownicy ci są 
zatrudnieni w nieproporcjonalnym 
stopniu na niepewnych umowach, przez 
co jako pierwsi odczują skutki bezrobocia; 
mając na uwadze, że dla większości ludzi 
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dorosłego życia, włącznie z założeniem 
rodziny, co również pociąga za sobą 
niepokojące konsekwencje dla 
społeczeństwa, gdyż wpływa negatywnie 
na społeczną, gospodarczą i demograficzną 
sytuację w Europie;

młodych obecne bezrobocie może 
przekształcić się w długotrwałe bezrobocie, 
które niesie ze sobą ryzyko wykluczenia 
społecznego; mając na uwadze, że ma to 
niepokojące konsekwencje dla młodych 
osób, takie jak niższe poczucie własnej 
wartości, niespełnione ambicje oraz 
odkładanie decyzji o rozpoczęciu 
samodzielnego dorosłego życia, włącznie z 
założeniem rodziny, co również pociąga za 
sobą niepokojące konsekwencje dla 
społeczeństwa, gdyż wpływa negatywnie 
na społeczną, gospodarczą i demograficzną 
sytuację w Europie;

Or. en

Poprawka 40
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w 
szczególności w niekorzystnej sytuacji w 
czasie kryzysu gospodarczego, bardziej niż 
większość grup; mając na uwadze, że dla 
większości ludzi młodych obecne 
bezrobocie może przekształcić się w 
długotrwałe bezrobocie, które niesie ze 
sobą ryzyko wykluczenia społecznego; 
mając na uwadze, że ma to niepokojące 
konsekwencje dla młodych osób, takie jak 
niższe poczucie własnej wartości, 
niespełnione ambicje oraz odkładanie 
decyzji o rozpoczęciu samodzielnego 
dorosłego życia, włącznie z założeniem 
rodziny, co również pociąga za sobą 
niepokojące konsekwencje dla 
społeczeństwa, gdyż wpływa negatywnie 
na społeczną, gospodarczą i demograficzną 
sytuację w Europie;

D. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w 
szczególności w niekorzystnej sytuacji w 
czasie kryzysu gospodarczego, bardziej niż 
większość grup; mając na uwadze, że dla 
większości ludzi młodych obecne 
bezrobocie może przekształcić się w 
długotrwałe bezrobocie, które niesie ze 
sobą ryzyko wykluczenia społecznego; 
mając na uwadze, że ma to niepokojące 
konsekwencje dla młodych osób, takie jak 
niższe poczucie własnej wartości, 
niespełnione ambicje, obniżanie się 
dochodów tych osób w czasie całego życia 
zawodowego i zmniejszanie się szans na 
karierę zawodową oraz odkładanie decyzji 
o rozpoczęciu samodzielnego dorosłego 
życia, włącznie z założeniem rodziny, co 
również pociąga za sobą niepokojące 
konsekwencje dla społeczeństwa, gdyż 
wpływa negatywnie na społeczną, 
gospodarczą i demograficzną sytuację w 
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Europie;

Or. de

Poprawka 41
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w 
szczególności w niekorzystnej sytuacji w 
czasie kryzysu gospodarczego, bardziej niż 
większość grup; mając na uwadze, że dla 
większości ludzi młodych obecne 
bezrobocie może przekształcić się w 
długotrwałe bezrobocie, które niesie ze 
sobą ryzyko wykluczenia społecznego; 
mając na uwadze, że ma to niepokojące 
konsekwencje dla młodych osób, takie jak 
niższe poczucie własnej wartości, 
niespełnione ambicje oraz odkładanie 
decyzji o rozpoczęciu samodzielnego 
dorosłego życia, włącznie z założeniem 
rodziny, co również pociąga za sobą 
niepokojące konsekwencje dla 
społeczeństwa, gdyż wpływa negatywnie
na społeczną, gospodarczą i demograficzną 
sytuację w Europie;

D. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w 
szczególności w niekorzystnej sytuacji w 
czasie kryzysu gospodarczego, bardziej niż 
większość grup; mając na uwadze, że dla 
większości ludzi młodych obecne 
bezrobocie może przekształcić się w 
długotrwałe bezrobocie, które niesie ze 
sobą ryzyko wykluczenia społecznego; 
mając na uwadze, że ma to niepokojące 
konsekwencje dla młodych osób, takie jak 
niższe poczucie własnej wartości, 
niespełnione ambicje oraz odkładanie 
decyzji o rozpoczęciu samodzielnego 
dorosłego życia, włącznie z założeniem 
rodziny, co również pociąga za sobą 
niepokojące konsekwencje dla 
społeczeństwa, gdyż wpływa negatywnie 
na społeczną, gospodarczą i demograficzną 
sytuację w Europie oraz zwiększa 
zagrożenie ubóstwem na starość w 
związku z nieopłacaniem składek na 
ubezpieczenie społeczne w latach 
aktywności zawodowej;

Or. de

Poprawka 42
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw D
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w 
szczególności w niekorzystnej sytuacji w 
czasie kryzysu gospodarczego, bardziej niż 
większość grup; mając na uwadze, że dla 
większości ludzi młodych obecne 
bezrobocie może przekształcić się w 
długotrwałe bezrobocie, które niesie ze 
sobą ryzyko wykluczenia społecznego; 
mając na uwadze, że ma to niepokojące 
konsekwencje dla młodych osób, takie jak 
niższe poczucie własnej wartości, 
niespełnione ambicje oraz odkładanie 
decyzji o rozpoczęciu samodzielnego 
dorosłego życia, włącznie z założeniem 
rodziny, co również pociąga za sobą 
niepokojące konsekwencje dla 
społeczeństwa, gdyż wpływa negatywnie 
na społeczną, gospodarczą i demograficzną 
sytuację w Europie;

D. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w 
szczególności w niekorzystnej sytuacji w 
czasie kryzysu gospodarczego, bardziej niż 
większość grup; mając na uwadze, że dla 
większości ludzi młodych obecne 
bezrobocie może przekształcić się w 
długotrwałe bezrobocie, które niesie ze 
sobą ryzyko wykluczenia społecznego; 
mając na uwadze, że ma to niepokojące 
konsekwencje dla młodych osób, takie jak 
niższe poczucie własnej wartości, 
niespełnione ambicje oraz odkładanie 
decyzji o rozpoczęciu samodzielnego 
dorosłego życia, włącznie z założeniem 
rodziny, co również pociąga za sobą 
niepokojące konsekwencje dla 
społeczeństwa, gdyż wpływa negatywnie 
na społeczną, gospodarczą i demograficzną 
sytuację w Europie, w tym także na spokój 
społeczny;

Or. hu

Poprawka 43
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w 
szczególności w niekorzystnej sytuacji w 
czasie kryzysu gospodarczego, bardziej niż 
większość grup; mając na uwadze, że dla 
większości ludzi młodych obecne 
bezrobocie może przekształcić się w 
długotrwałe bezrobocie, które niesie ze 
sobą ryzyko wykluczenia społecznego; 
mając na uwadze, że ma to niepokojące 
konsekwencje dla młodych osób, takie jak 
niższe poczucie własnej wartości, 
niespełnione ambicje oraz odkładanie 

D. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w 
szczególności w niekorzystnej sytuacji w 
czasie kryzysu gospodarczego, bardziej niż 
większość grup; mając na uwadze, że dla 
większości ludzi młodych obecne 
bezrobocie może przekształcić się w 
długotrwałe bezrobocie, które niesie ze 
sobą ryzyko wykluczenia społecznego; 
mając na uwadze, że ma to niepokojące 
konsekwencje dla młodych osób, takie jak 
niższe poczucie własnej wartości, 
niespełnione ambicje oraz odkładanie 
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decyzji o rozpoczęciu samodzielnego 
dorosłego życia, włącznie z założeniem 
rodziny, co również pociąga za sobą 
niepokojące konsekwencje dla 
społeczeństwa, gdyż wpływa negatywnie 
na społeczną, gospodarczą i demograficzną 
sytuację w Europie;

decyzji o rozpoczęciu samodzielnego 
dorosłego życia, włącznie z założeniem 
rodziny, co również pociąga za sobą 
niepokojące konsekwencje dla 
społeczeństwa, gdyż wpływa negatywnie 
na społeczną, gospodarczą i demograficzną 
sytuację w Europie; mając na uwadze, że 
wysokie bezrobocie osób młodych stanowi 
zagrożenie dla demokracji w Unii 
Europejskiej, ponieważ poparcie dla 
projektu europejskiego zmniejsza się 
właśnie wśród młodych ludzi oraz że 
dotknięci tymi problemami młodzi ludzie 
powinni być angażowani w formułowanie 
rozwiązań i planowanie działań;

Or. de

Poprawka 44
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że art. 13 Traktatu 
WE w sposób wyraźny upoważnia 
Wspólnotę do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną; mając na uwadze, że pomimo 
obowiązywania dyrektywy 2000/78/WE z 
dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej 
ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i 
pracy młode kobiety wchodzące na rynek 
pracy wciąż stykają się z przejawami 
dyskryminacji ze względu na wiek i płeć;

Or. en
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Poprawka 45
Alejandro Cercas

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że kryzys 
spowodował wzrost niepewności 
zatrudnienia zwłaszcza wśród osób 
młodych, które zatrudniane są w oparciu 
o umowy na czas określony lub na 
zasadzie bezpłatnych praktyk, podczas gdy 
w rzeczywistości wykonują pracę na pełny 
etat;

Or. es

Poprawka 46
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie powinny zagwarantować 
ochronę socjalną i zapewnić godne 
warunki życia dla pracowników, którzy 
stracili pracę, oraz młodych ludzi, którzy 
mają trudności ze znalezieniem pracy;

Or. pt

Poprawka 47
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że pomimo ogólnie 
wysokiego poziomu bezrobocia osób 
młodych, w niektórych sektorach 
gospodarki, np. w sektorze technologii 
informacyjno-komunikacyjnych czy też 
zdrowia, problemy związane z 
obsadzeniem wolnych stanowisk przez 
wykwalifikowany personel są coraz 
większe;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że Międzynarodowa 
Organizacja Pracy zaleca, aby budżet 
przeznaczony na pełne wdrożenie 
gwarancji dla młodzieży w UE wynosił 
21 mld EUR, co stanowi 0,5% wydatków 
strefy euro;

Or. en

Poprawka 49
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że warunki pracy, 
prawa socjalne, dostęp do kształcenia, 
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mieszkalnictwo i uczestnictwo stanowią te 
obszary polityki, które mają rozstrzygające
znaczenie dla zagwarantowania 
emancypacji młodzieży; mając na uwadze, 
że zagwarantowanie emancypacji 
młodzieży wymaga podjęcia wysiłków na 
wszystkich szczeblach polityki, a ponadto 
że instytucje UE muszą zagwarantować 
wszystkim młodym ludziom równe szanse
oraz prawo do emancypacji, tak aby mogli 
oni rozpocząć samodzielne i godziwe 
życie;

Or. en

Poprawka 50
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że przy 
pogłębiającym się kryzysie gospodarczym i 
finansowym oraz zastosowaniu środków 
oszczędnościowych znacząco zwiększyła 
się emigracja w państwach członkowskich 
odnotowujących największe trudności; 
mając na uwadze, że nowy profil 
emigranta stanowi młodzież, nierzadko o 
wysokich kwalifikacjach;

Or. pt

Poprawka 51
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w kontekście E. mając na uwadze, że w kontekście 
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strategii lizbońskiej 2000–2010 UE podjęła 
się podniesienia poziomu wykształcenia, 
ograniczenia odsetka osób przedwcześnie 
kończących naukę do poziomu poniżej 
10% do roku 2020 oraz podwyższenia 
odsetka osób kończących studia wyższe 
lub ich ekwiwalent do poziomu co 
najmniej 40%;

strategii „Europa 2020” UE podjęła się 
podniesienia poziomu wykształcenia, 
ograniczenia odsetka osób przedwcześnie 
kończących naukę do poziomu poniżej 
10% do roku 2020, podwyższenia odsetka 
osób w wieku 30 do 34 lat kończących 
studia wyższe lub ich ekwiwalent do 
poziomu co najmniej 40%, zaś 
współczynnika aktywności zawodowej 
osób w wieku 20 do 64 lat do 75%;

Or. de

Poprawka 52
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w kontekście 
strategii lizbońskiej 2000–2010 UE podjęła 
się podniesienia poziomu wykształcenia, 
ograniczenia odsetka osób przedwcześnie 
kończących naukę do poziomu poniżej 
10% do roku 2020 oraz podwyższenia 
odsetka osób kończących studia wyższe 
lub ich ekwiwalent do poziomu co 
najmniej 40%;

E. mając na uwadze, że w kontekście 
strategii lizbońskiej 2000–2010 UE podjęła 
się podniesienia poziomu wykształcenia, 
ograniczenia odsetka osób przedwcześnie 
kończących naukę do poziomu poniżej 
10% do roku 2020 oraz podwyższenia 
odsetka osób kończących studia wyższe 
lub ich ekwiwalent do poziomu co 
najmniej 40%; mając na uwadze, że wiele 
państw członkowskich podniosło już 
wartość czesnego uiszczanego w zakresie 
szkolnictwa wyższego lub rozpatruje 
właśnie jego podniesienie;

Or. pt

Poprawka 53
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że zwolnienia 
nauczycieli, których odsetek zwiększył się 
w niektórych państwach otrzymujących 
pomoc finansową od trojki, skutkują 
obniżaniem jakości nauczania, 
zamykaniem szkół, ubożeniem programów 
nauczania oraz wzrostem skali 
niepowodzeń szkolnych i liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę; wzrost 
liczby uczniów przypadających na danego 
nauczyciela na skutek cięć dokonywanych 
w tym sektorze prowadzi do pogorszenia 
jakości pedagogicznej systemu 
kształcenia, którego celem powinno być 
dokładniejsze monitorowanie przebiegu 
edukacji uczniów przez każdego 
nauczyciela;

Or. pt

Poprawka 54
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że liberalizacja 
systemu kształcenia, realizowana na 
przykład poprzez proces boloński, a także 
polityki oszczędnościowe narzucone w 
różnych państwach członkowskich 
zniweczyły wiele inicjatyw 
podejmowanych w celu zagwarantowania 
większego dostępu do systemu kształcenia; 
podkreśla w tym względzie potrzebę 
skonstruowania takiego systemu 
kształcenia, który znajdowałby się w 
rękach publicznych, byłby kierowany w 
sposób demokratyczny, dostępny dla 
wszystkich oraz bezpłatny w miejscu 
korzystania z niego;
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Or. en

Poprawka 55
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że pomimo kryzysu 
gospodarczego i likwidowania miejsc 
pracy w UE nieobsadzonych pozostaje 
ponad dwa miliony stanowisk, co wynika 
głównie z braku pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikacje 
na lokalnych rynkach pracy;

Or. en

Poprawka 56
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że kryzys 
doprowadził do wzrostu liczby przede 
wszystkim młodych ludzi zatrudnionych 
na niepewnych warunkach oraz że 
istniejące miejsca pracy zostały w dużym 
stopniu zastąpione miejscami pracy na 
podstawie umów na czas określony, w 
niepełnym wymiarze lub bez 
wynagrodzenia;

Or. de

Poprawka 57
Raül Romeva i Rueda
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Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że obecnie brak jest 
niestety jakichkolwiek oznak 
wskazujących na przybliżanie się do tych 
celów;

Or. en

Poprawka 58
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że młodzi ludzie 
coraz częściej muszą korzystać ze staży
bezpłatnych, a coraz rzadziej z płatnych, 
oraz że okoliczność ta wpływa 
dyskryminująco na ich osobistą sytuację 
finansową; mając na uwadze, że 
konieczne jest dostrzeżenie problemu 
wyzysku stażystów jako taniej siły 
roboczej, a w związku z tym stworzenie 
ram jakości dla staży;

Or. de

Poprawka 59
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że mobilność ponad 
granicami narodowymi jest jedną z 
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podstawowych idei projektu europejskiego 
oraz że z tego względu zasadniczo należy z 
zadowoleniem przyjmować działania na 
rzecz wsparcia mobilności młodych ludzi;
zwraca jednak uwagę, że właśnie w tych 
krajach, które są najsilniej dotknięte 
bezrobociem (osób młodych), mobilność i 
migracje bardzo rzadko są wynikiem 
dobrowolnej decyzji, lecz raczej wynikają 
z konieczności; mając na uwadze, że 
młodzi ludzie także mają prawo do życia i 
pracy w swojej ojczyźnie oraz że w 
związku z tym konieczne jest tworzenie 
miejsc pracy w regionach peryferyjnych w 
celu zapobiegania niedobrowolnej 
emigracji młodych ludzi i związanej z tym 
utracie potencjału, tzw. drenażu mózgów 
w tych regionach;

Or. de

Poprawka 60
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które są siłą napędową 
wzrostu gospodarczego, powstawania 
miejsc pracy i realizacji celów strategii 
„Europa 2020”, w wyniku kryzysu 
gospodarczego zlikwidowały ponad 
3,5 mln miejsc pracy, co dotknęło 
wszystkich pracowników, w tym ludzi 
młodych;

F. mając na uwadze, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa w wyniku kryzysu 
gospodarczego zlikwidowały ponad 
3,5 mln miejsc pracy, co dotknęło 
wszystkich pracowników, w tym ludzi 
młodych;

Or. en

Poprawka 61
Philippe Boulland



PE510.867v01-00 36/187 AM\937186PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które są siłą napędową 
wzrostu gospodarczego, powstawania 
miejsc pracy i realizacji celów strategii 
„Europa 2020”, w wyniku kryzysu 
gospodarczego zlikwidowały ponad 
3,5 mln miejsc pracy, co dotknęło 
wszystkich pracowników, w tym ludzi 
młodych;

F. mając na uwadze, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które są siłą napędową 
wzrostu gospodarczego, powstawania 
miejsc pracy i realizacji celów strategii 
„Europa 2020”, w wyniku kryzysu 
gospodarczego zostały zmuszone do 
zlikwidowania ponad 3,5 mln miejsc pracy 
lub do przeniesienia działalności, aby 
zachować konkurencyjność na rynku 
międzynarodowym, co dotknęło 
wszystkich pracowników, w tym ludzi 
młodych;

Or. fr

Poprawka 62
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które są siłą napędową 
wzrostu gospodarczego, powstawania 
miejsc pracy i realizacji celów strategii 
„Europa 2020”, w wyniku kryzysu 
gospodarczego zlikwidowały ponad 
3,5 mln miejsc pracy, co dotknęło 
wszystkich pracowników, w tym ludzi 
młodych;

F. mając na uwadze, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, które są siłą 
napędową wzrostu gospodarczego, 
powstawania miejsc pracy i realizacji 
celów strategii „Europa 2020”, w wyniku 
kryzysu gospodarczego zlikwidowały 
ponad 3,5 mln miejsc pracy, co dotknęło 
wszystkich pracowników, w tym ludzi 
młodych;

Or. en

Poprawka 63
Evelyn Regner



AM\937186PL.doc 37/187 PE510.867v01-00

PL

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które są siłą napędową 
wzrostu gospodarczego, powstawania 
miejsc pracy i realizacji celów strategii 
„Europa 2020”, w wyniku kryzysu 
gospodarczego zlikwidowały ponad 
3,5 mln miejsc pracy, co dotknęło 
wszystkich pracowników, w tym ludzi 
młodych;

F. mając na uwadze, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które są siłą napędową 
wzrostu gospodarczego, powstawania 
miejsc pracy i realizacji celów strategii 
„Europa 2020”, w wyniku kryzysu 
gospodarczego zlikwidowały ponad 
3,5 mln miejsc pracy, co dotknęło 
wszystkich pracowników, w tym przede 
wszystkim ludzi młodych;

Or. de

Poprawka 64
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które są siłą napędową 
wzrostu gospodarczego, powstawania 
miejsc pracy i realizacji celów strategii 
„Europa 2020”, w wyniku kryzysu 
gospodarczego zlikwidowały ponad 
3,5 mln miejsc pracy, co dotknęło 
wszystkich pracowników, w tym ludzi 
młodych;

F. mając na uwadze, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które są siłą napędową 
wzrostu gospodarczego, powstawania 
miejsc pracy i realizacji celów strategii 
„Europa 2020”, w wyniku kryzysu 
gospodarczego zlikwidowały ponad 
3,5 mln miejsc pracy oraz znacząco 
ograniczyły rekrutację, co dotknęło 
wszystkich pracowników, w tym ludzi 
młodych;

Or. pl

Poprawka 65
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw F
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które są siłą napędową 
wzrostu gospodarczego, powstawania 
miejsc pracy i realizacji celów strategii 
„Europa 2020”, w wyniku kryzysu 
gospodarczego zlikwidowały ponad 
3,5 mln miejsc pracy, co dotknęło 
wszystkich pracowników, w tym ludzi 
młodych;

F. mając na uwadze, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które są siłą napędową 
wzrostu gospodarczego, powstawania 
miejsc pracy i realizacji celów strategii 
„Europa 2020”, w wyniku kryzysu 
gospodarczego zlikwidowały ponad 
3,5 mln miejsc pracy, chociaż właśnie ten 
sektor jest w stanie najskuteczniej 
zatrudniać największą liczbę młodych 
ludzi, co dotknęło wszystkich 
pracowników, w tym ludzi młodych;

Or. hu

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że młodzi ludzie 
mają prawo do zgodnego z ich 
umiejętnościami zatrudnienia o wysokiej 
jakości oraz że takie zatrudnienie o 
wysokiej jakości ma fundamentalne 
znaczenie dla godności i samodzielności 
europejskiej młodzieży;

Or. en

Poprawka 67
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Motyw G
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 r., 
negatywnie wpłynął zarówno na popyt, jak 
i podaż na rynku pracy, zatem zwiększył 
znacząco niepewność dotyczącą 
perspektyw zawodowych, przez co 
konieczne jest, aby wszyscy bezrobotni 
zostali lepiej poinformowani o
perspektywach zatrudnienia;

G. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 r., 
negatywnie wpłynął zarówno na popyt, jak 
i podaż na rynku pracy, zatem zwiększył 
znacząco niepewność dotyczącą 
perspektyw zawodowych, co spowodowało 
pilną potrzebę dostosowania edukacji 
szkolnej i zawodowej do nowych wymagań 
rynku pracy i ułatwienia ponownego 
wejścia na rynek osobom bezrobotnym 
dzięki utworzeniu punktu kompleksowej 
obsługi świadczącego wszelkie usługi 
publiczne w związku z poszukiwaniem 
zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 68
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 r., 
negatywnie wpłynął zarówno na popyt, jak 
i podaż na rynku pracy, zatem zwiększył 
znacząco niepewność dotyczącą 
perspektyw zawodowych, przez co 
konieczne jest, aby wszyscy bezrobotni 
zostali lepiej poinformowani o 
perspektywach zatrudnienia;

G. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy, który stał się widoczny w 
2008 r., negatywnie wpłynął zarówno na 
popyt, jak i podaż na rynku pracy, zatem 
zwiększył znacząco niepewność dotyczącą 
perspektyw zawodowych, przez co 
konieczne jest, aby wszyscy bezrobotni 
zostali lepiej poinformowani o 
perspektywach zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 69
Ádám Kósa
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Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 r., 
negatywnie wpłynął zarówno na popyt, jak 
i podaż na rynku pracy, zatem zwiększył 
znacząco niepewność dotyczącą 
perspektyw zawodowych, przez co 
konieczne jest, aby wszyscy bezrobotni 
zostali lepiej poinformowani o 
perspektywach zatrudnienia;

G. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 r., 
negatywnie wpłynął zarówno na popyt, jak 
i podaż na rynku pracy, zatem zwiększył 
znacząco niepewność dotyczącą 
perspektyw zawodowych, przez co 
konieczne jest, aby wszyscy bezrobotni 
zostali lepiej poinformowani o 
perspektywach zatrudnienia, co nie jest
dostępne właśnie dla najbardziej 
potrzebujących, w szczególności młodych 
osób niepełnosprawnych, bowiem dostęp 
do dużej części usług publicznych nadal 
jest utrudniony;

Or. hu

Poprawka 70
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 r., 
negatywnie wpłynął zarówno na popyt, jak 
i podaż na rynku pracy, zatem zwiększył 
znacząco niepewność dotyczącą 
perspektyw zawodowych, przez co 
konieczne jest, aby wszyscy bezrobotni 
zostali lepiej poinformowani o 
perspektywach zatrudnienia;

G. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 r., 
negatywnie wpłynął zarówno na popyt, jak 
i podaż na rynku pracy, zatem zwiększył 
znacząco niepewność dotyczącą 
perspektyw zawodowych, przez co 
konieczne jest, aby wszyscy bezrobotni 
zostali lepiej poinformowani o możliwości 
korzystania ze szkoleń i 
przekwalifikowania oraz o perspektywach 
zatrudnienia;

Or. de
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Poprawka 71
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że stosowane w 
niektórych państwach członkowskich 
system podwójnego kształcenia 
zawodowego i system podwójnego 
kształcenia wyższego sprawdziły się w 
praktyce, szczególnie w czasach kryzysu, i 
że spowodowały obniżenie bezrobocia 
osób młodych dzięki zwiększeniu szans
zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 72
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że polityki
oszczędnościowe realizowane w Europie 
nie doprowadziły ani do ożywienia
gospodarczego, ani do zwiększenia liczby 
miejsc pracy; mając na uwadze, że coraz 
więcej ekonomistów w sposób 
jednoznaczny przyznaje, że polityki
oszczędnościowe mają odwrotny skutek: 
tłumią wzrost gospodarczy i prowadzą do 
likwidowania miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 73
Monika Panayotova
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Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że pomimo 
wysokiego poziomu bezrobocia osób 
młodych w UE, w niektórych obszarach 
istnieje niedobór pracowników, co 
przejawia się na przykład we 
wzrastającym zapotrzebowaniu na wysoko 
wykwalifikowaną siłę roboczą w sektorze 
informatycznym oraz badawczo-
rozwojowym;

Or. en

Poprawka 74
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że w UE 
nieobsadzonych pozostaje około cztery 
miliony stanowisk, co wynika z 
niedopasowania umiejętności osób
bezrobotnych do umiejętności 
wymaganych na wolnych stanowiskach;

Or. en

Poprawka 75
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że system 
podwójnego kształcenia zawodowego 
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wykorzystywany w niektórych państwach 
członkowskich sprawdził się w praktyce, 
szczególnie w czasach kryzysu, i 
doprowadził do obniżenia stopy 
bezrobocia osób młodych dzięki 
zwiększeniu szans zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 76
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że kształcenie 
zawodowe jest ściślej powiązane z rynkiem 
pracy niż inne formy kształcenia lub 
szkoleń, choć w wielu krajach wciąż nie 
wykorzystuje się w pełni potencjału
związanego z uczeniem się poprzez 
praktykę – w szczególności z praktykami 
zawodowymi – w celu walki z bezrobociem 
osób młodych;

Or. en

Poprawka 77
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że przejście z 
systemu oświaty na rynek pracy stanowi 
jeden z decydujących momentów w życiu 
młodych ludzi, który ma podstawowe 
znaczenie dla ich przyszłych szans 
zawodowych, dochodu uzyskiwanego 
przez całe życie, a także sytuacji 
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społecznej w dłuższej perspektywie; mając 
na uwadze, że w związku z tym polityka 
edukacyjna stanowi element polityki 
rynku pracy;

Or. de

Poprawka 78
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 r., 
w sposób negatywny wpłynął zarówno na 
popyt, jak i na podaż na rynku pracy, w 
sposób radykalny zwiększając niepewność 
co do perspektyw zatrudnienia i czyniąc 
koniecznym skupienie uwagi na 
inwestycjach państw członkowskich w 
tworzenie miejsc pracy oraz szkolenia i 
kształcenie; mając na uwadze, że skutki 
mogą obejmować nasilenie się konfliktów 
i niepokojów społecznych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że produktywne i 
zrównoważone inwestycje w takich 
obszarach, jak kształcenie i szkolenia oraz 
badania i rozwój, mają podstawowe 
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znaczenie dla trwałego wyjścia z kryzysu, 
a także dla skonsolidowania gospodarki 
UE na drodze ku konkurencyjności, 
produktywności i zrównoważonemu 
rozwojowi; mając na uwadze, że deficyty 
docelowe powinny wykluczać 
dokonywanie inwestycji w tych obszarach;

Or. en

Poprawka 80
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że służby 
zatrudnienia odgrywają główną rolę na 
rynku pracy i że w związku z tym 
konieczne jest spełnienie przez nie 
wysokich standardów jakości, które 
powinny być kontrolowane przez właściwe 
organy; podkreśla, że takie standardy 
jakości oraz ich odpowiednia kontrola 
powinny odnosić się w jednakowym 
stopniu do publicznych i prywatnych służb 
zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 81
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska w swoim sprawozdaniu z dnia 
30 maja 2012 r. dotyczącym sytuacji w 
Niemczech stwierdziła, że system 
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podwójnego kształcenia jest gwarantem 
pozyskiwania wykwalifikowanej siły 
roboczej oraz niskiego bezrobocia osób 
młodych;

Or. de

Poprawka 82
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że częściowym 
rozwiązaniem problemu bezrobocia może 
być rozwój wysokiej jakości systemów 
kształcenia zawodowego i szkoleń, 
zakładający wykorzystanie wysoce 
wykwalifikowanych nauczycieli i 
szkoleniowców, innowacyjnych metod 
nauczania i wysokiej jakości 
infrastruktury i wyposażenia, 
przystawalność do rynku pracy oraz 
możliwości dalszego kształcenia i 
szkolenia;

Or. en

Poprawka 83
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że młodzi ludzie, 
stanowiący 40% osób zatrudnionych na 
umowach czasowych, to raptem 13% 
ogółu zatrudnionych oraz że jeden na 
pięciu młodych ludzi obawia się utraty 
pracy i że młodzi ludzie są bardziej 
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narażeni na niepewne zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że młodzi ludzie w 
UE są zmuszani do migracji w celu 
znalezienia możliwości zatrudnienia, które 
to zjawisko, w przypadku braku jego 
odpowiedniego ukierunkowania, grozi 
drenażem mózgów i zwiększeniem różnic 
regionalnych;

Or. en

Poprawka 85
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich można dostrzec 
zwiększającą się rozbieżność pomiędzy 
umiejętnościami absolwentów a 
umiejętnościami wymaganymi na rynku 
pracy;

Or. en
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Poprawka 86
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Motyw G c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gc. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich dostrzegalny 
jest coraz większy rozziew między 
umiejętnościami osób wykształconych a 
wymogami rynku pracy;

Or. de

Poprawka 87
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Motyw G c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gc. mając na uwadze, że Międzynarodowa 
Organizacja Pracy zaleca, aby budżet 
przeznaczony na pełne wdrożenie 
gwarancji dla młodzieży w UE wynosił 
21 mld EUR, co stanowi 0,5% wydatków 
strefy euro;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp –1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

–1. mając na uwadze, że działania w 
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zakresie zatrudnienia młodych ludzi 
muszą zostać zintegrowane w ramach 
spójnej, przyszłościowej i ukierunkowanej 
na inwestycje strategii 
makroekonomicznej stanowiącej warunek 
tworzenia stabilnych miejsc pracy na 
miarę XXI wieku, a także skutecznego 
przechodzenia z kształcenia do 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 89
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp –1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

–1. ubolewa, że stosowane obecnie środki 
pomocy związane z kryzysem, które są 
ukierunkowane na obniżanie wydatków 
publicznych w państwach dotkniętych 
kryzysem, okazały się mieć bezpośredni 
negatywny wpływ na młodzież w związku z 
cięciem wydatków na edukację oraz usługi 
w zakresie tworzenia i wspierania miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawka 90
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp –1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

–1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia odpowiednio 
uzasadnionego podejścia w kwestii 
młodzieży i zatrudnienia. Podkreśla, że 
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szczególnie w czasach ostrego kryzysu nie 
należy rezygnować z aspektu 
jakościowego godnej pracy dla młodych 
ludzi oraz że podstawowe standardy pracy, 
a także inne standardy dotyczące jakości 
pracy muszą stanowić kluczowy element;

Or. en

Poprawka 91
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp –1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

–1. wzywa Komisję najpierw do 
dokonania oceny, a następnie do 
rezygnacji z takich niespójnych, a 
niekiedy także szkodliwych polityk; 
podkreśla, że podjęcie publicznego 
zobowiązania w odniesieniu do 
zatrudniania ludzi młodych jest konieczne 
i przyjmowane z zadowoleniem, jednak 
mniej wiarygodne w przypadku, gdy na 
skutek stosowania polityk zarządzania 
gospodarką szanse ludzi młodych są 
niweczone;

Or. en

Poprawka 92
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp –1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

–1. wzywa Komisję najpierw do 
dokonania oceny, a następnie do 
rezygnacji z takich niespójnych, a 
niekiedy także szkodliwych polityk; 
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podkreśla, że podjęcie publicznego 
zobowiązania w odniesieniu do 
zatrudniania ludzi młodych jest konieczne 
i przyjmowane z zadowoleniem, jednak 
mniej wiarygodne w przypadku, gdy na 
skutek stosowania polityk zarządzania 
gospodarką szanse ludzi młodych są 
niweczone;

Or. en

Poprawka 93
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp –1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

–1. wzywa Komisję do opracowania 
„dodatku zabezpieczającego” dla państw 
członkowskich korzystających z pomocy 
finansowej, tak wyłączyć wydatki
publiczne ukierunkowane na osiągnięcie 
celów określonych w strategii „Europa 
2020” oraz zatrudniania ludzi młodych 
(np. tworzenie miejsc pracy, kształcenie i 
szkolenia, godna praca oraz walka z 
ubóstwem) z zakresu celów w zakresie 
obniżania deficytu uzgodnionych w 
protokole ustaleń; podkreśla, że taki 
dodatek zabezpieczający musi zostać 
opracowany w bardziej demokratyczny 
sposób niż protokoły ustaleń;

Or. en

Poprawka 94
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp –1 (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

–1. wzywa Komisję do opracowania, 
wspólnie z państwami członkowskimi, w 
których stopa bezrobocia osób młodych w 
regionach przekracza 25%, rocznego 
planu pomocowego ukierunkowanego na 
walkę z bezrobociem osób młodych
poprzez utworzenie miejsc pracy dla co 
najmniej 10% poszkodowanej młodzieży; 
podkreśla, że żaden plan pomocowy nie 
będzie skuteczny bez dokonania 
odpowiednich inwestycji i wystarczającego 
uelastycznienia deficytów docelowych w 
każdym państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 95
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że należy zróżnicować
działania polityczne wdrażane przez 
państwa członkowskie i przezwyciężać 
wszystkie potencjalne problemy stojące na 
drodze młodych ludzi do stabilnego 
zatrudnienia, zwracając szczególną uwagę 
na słabsze grupy społeczne, które częściej 
cierpią z powodu nagromadzenia 
niekorzystnych czynników;

1. podkreśla, że działania polityczne 
wdrażane przez państwa członkowskie na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych powinny 
być zróżnicowane, aby umożliwić im 
stabilne zatrudnienie, przez możliwości 
zaangażowania w wolontariat, płatne 
staże, działalność użyteczności publicznej, 
aby zapewnić tym osobom udział w 
aktywności społecznej, która ewentualnie 
może zostać uznana za doświadczenie 
zawodowe i ułatwić wejście na rynek 
pracy;

Or. fr

Poprawka 96
Alejandro Cercas
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że należy zróżnicować
działania polityczne wdrażane przez 
państwa członkowskie i przezwyciężać 
wszystkie potencjalne problemy stojące na 
drodze młodych ludzi do stabilnego 
zatrudnienia, zwracając szczególną uwagę 
na słabsze grupy społeczne, które częściej 
cierpią z powodu nagromadzenia 
niekorzystnych czynników;

1. podkreśla, że działania wdrażane przez 
Unię Europejską i państwa członkowskie 
powinny być komplementarne, aby
przezwyciężać wszystkie problemy stojące 
na drodze młodych ludzi poszukujących
stabilnego i godnego zatrudnienia, 
zwracając szczególną uwagę na słabsze 
grupy społeczne, które częściej cierpią z 
powodu nagromadzenia niekorzystnych 
czynników; podkreśla, że walka z 
bezrobociem osób młodych powinna mieć 
formę działań horyzontalnych w UE i w 
państwach członkowskich;

Or. es

Poprawka 97
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że należy zróżnicować 
działania polityczne wdrażane przez 
państwa członkowskie i przezwyciężać 
wszystkie potencjalne problemy stojące na 
drodze młodych ludzi do stabilnego 
zatrudnienia, zwracając szczególną uwagę 
na słabsze grupy społeczne, które częściej 
cierpią z powodu nagromadzenia 
niekorzystnych czynników;

1. podkreśla, że należy zróżnicować, 
uspójnić i odpowiednio uzasadnić
działania polityczne podejmowane przez
Komisję Europejską i państwa 
członkowskie i przezwyciężać wszystkie 
potencjalne problemy stojące na drodze 
młodych ludzi do stabilnego zatrudnienia, 
zwracając szczególną uwagę na słabsze 
grupy społeczne, które częściej cierpią z 
powodu nagromadzenia niekorzystnych 
czynników;

Or. en
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Poprawka 98
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że należy zróżnicować 
działania polityczne wdrażane przez 
państwa członkowskie i przezwyciężać 
wszystkie potencjalne problemy stojące na 
drodze młodych ludzi do stabilnego
zatrudnienia, zwracając szczególną uwagę 
na słabsze grupy społeczne, które częściej 
cierpią z powodu nagromadzenia 
niekorzystnych czynników;

1. podkreśla, że należy zróżnicować 
działania polityczne wdrażane przez 
państwa członkowskie i przezwyciężać 
wszystkie potencjalne problemy stojące na 
drodze młodych ludzi do zatrudnienia 
wysokiej jakości, zwracając szczególną 
uwagę na słabsze grupy społeczne, które 
częściej cierpią z powodu nagromadzenia 
niekorzystnych czynników;

Or. de

Poprawka 99
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że należy zróżnicować 
działania polityczne wdrażane przez 
państwa członkowskie i przezwyciężać 
wszystkie potencjalne problemy stojące na 
drodze młodych ludzi do stabilnego 
zatrudnienia, zwracając szczególną uwagę 
na słabsze grupy społeczne, które częściej 
cierpią z powodu nagromadzenia 
niekorzystnych czynników;

1. podkreśla, że należy zróżnicować 
działania polityczne wdrażane przez 
państwa członkowskie, których głównym 
celem powinny być wysokiej jakości 
kształcenie, w tym kształcenie zawodowe i 
możliwość zdobywania wysokiej jakości 
doświadczeń zawodowych, i 
przezwyciężać wszystkie potencjalne 
problemy stojące na drodze młodych ludzi 
do stabilnego zatrudnienia, zwracając 
szczególną uwagę na słabsze grupy 
społeczne, które częściej cierpią z powodu 
nagromadzenia niekorzystnych czynników;

Or. de
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Poprawka 100
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że należy zróżnicować 
działania polityczne wdrażane przez 
państwa członkowskie i przezwyciężać 
wszystkie potencjalne problemy stojące na 
drodze młodych ludzi do stabilnego 
zatrudnienia, zwracając szczególną uwagę 
na słabsze grupy społeczne, które częściej 
cierpią z powodu nagromadzenia 
niekorzystnych czynników;

1. podkreśla, że należy zróżnicować 
działania polityczne wdrażane przez 
państwa członkowskie i przezwyciężać 
wszystkie potencjalne problemy stojące na 
drodze młodych ludzi do sensownego,
stabilnego, dobrze płatnego zatrudnienia z 
pełnią praw związkowych, zwracając 
szczególną uwagę na słabsze grupy 
społeczne, które częściej cierpią z powodu 
nagromadzenia niekorzystnych czynników;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że należy zróżnicować 
działania polityczne wdrażane przez 
państwa członkowskie i przezwyciężać 
wszystkie potencjalne problemy stojące na 
drodze młodych ludzi do stabilnego 
zatrudnienia, zwracając szczególną uwagę 
na słabsze grupy społeczne, które częściej 
cierpią z powodu nagromadzenia 
niekorzystnych czynników;

1. podkreśla, że należy zróżnicować 
działania polityczne wdrażane przez 
państwa członkowskie i przezwyciężać 
wszystkie potencjalne problemy stojące na 
drodze młodych ludzi do stabilnego i 
godnego zatrudnienia, zwracając 
szczególną uwagę na słabsze grupy 
społeczne, które częściej cierpią z powodu 
nagromadzenia niekorzystnych czynników;

Or. en
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Poprawka 102
Monika Panayotova

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wskazuje, że stabilne zatrudnienie 
młodzieży na europejskim rynku pracy 
może zostać osiągnięte poprzez 
zastosowanie formuły obejmującej 
ponowne wykorzystanie potencjału, 
reformy i regiony. Ponowne 
wykorzystanie potencjału jednolitego 
rynku w Europie poprzez kształcenie ludzi 
w duchu przedsiębiorczości, wzajemne 
uznawanie dyplomów i kwalifikacji, 
poprawę warunków rozpoczynania 
działalności gospodarczej w Europie oraz 
eliminację istniejących ograniczeń 
nałożonych na pracowników z niektórych 
państw UE. Istnieje potrzeba 
zreformowania relacji pomiędzy 
przedsiębiorstwami a sektorem edukacji. 
Dzięki promocji trójkąta wiedzy –
edukacja, biznes, nauka w regionach 
Unii, młodzi ludzie będą mieli możliwość 
zdobycia bardziej konkurencyjnych 
umiejętności i zyskania szans, które 
wykorzystają później na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 103
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina, że w związku z tym, iż 
liczba młodych ludzi pozostających bez 
pracy i zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy dalece przekracza 
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liczbę dostępnych miejsc pracy, za 
bezrobocie nie można winić jedynie osób 
bezrobotnych; w związku z tym w sposób 
wyraźny potępia wszelkie próby 
przenoszenia odpowiedzialności za kryzys 
bezrobocia na osoby bezrobotne;

Or. en

Poprawka 104
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wymaga, aby zmniejszenie bezrobocia 
osób młodych zostało uwzględnione jako 
odrębny cel w ramach semestru 
europejskiego; wymaga ponadto, aby 
działania na rzecz zwalczania bezrobocia 
osób młodych zostały zapisane jako 
obligatoryjne do zaleceń dla 
poszczególnych krajów oraz do krajowych 
programów reform; wzywa Komisję do 
dokładnego monitorowania i 
kontrolowania realizacji tych działań;
wzywa w tym kontekście do szeroko 
zakrojonego udziału Parlamentu 
Europejskiego w odniesieniu do semestru 
europejskiego;

Or. de

Poprawka 105
Alejandro Cercas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla wewnętrzne zróżnicowanie 
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grupy osób młodych dotkniętych 
bezrobociem i wynikającą z niego potrzebę 
identyfikacji tych grup zgodnie z ich 
potrzebami i możliwościami, aby 
usprawnić wdrażanie podjętych działań; 
należy wskazać najważniejsze 
umiejętności, które umożliwią osobom 
młodym szybszy, bardziej stabilny i trwały 
dostęp do rynku pracy; szczególną uwagę 
należy zwrócić na osoby młode, które nie 
są absolwentami, nie uczą się, nie pracują 
ani nie są objęte szkoleniem; 

Or. es

Poprawka 106
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że stosowane w niektórych 
państwach członkowskich system 
podwójnego kształcenia zawodowego i 
system podwójnego kształcenia wyższego
sprawdziły się w praktyce, szczególnie w 
czasach kryzysu, i że spowodowały 
obniżenie bezrobocia osób młodych dzięki 
zwiększeniu szans zatrudnienia, i wzywa w 
związku z tym państwa członkowskie do 
tego, aby odpowiednio zreformowały 
swoje systemy kształcenia;

Or. de

Poprawka 107
Emilie Turunen, Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. zauważa, że kryzys doprowadził do 
coraz częstszego zatrudniania ludzi na 
niepewnych warunkach – umowach 
krótkoterminowych lub w niepełnym 
wymiarze czasu pracy czy też praktyk bez 
wynagrodzenia, zbyt często zastępujących 
istniejące miejsca pracy; dostrzega, że 
polityki oszczędnościowe mają skrajnie 
negatywny wpływ na zatrudnienie oraz 
prowadzą do wzrostu bezrobocia, 
szczególnie wśród młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 108
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla konieczność 
ukierunkowania się na grupy społeczne, 
na sektory gospodarki, które rozwijają się 
dynamicznie, i na skuteczną realizację
programów, aby z jednej strony unikać 
bezcelowego wydawania środków
finansowych, a z drugiej dążyć do 
zniwelowania bezrobocia osób młodych i 
nie dążyć do jego „recyrkulacji”;

Or. el

Poprawka 109
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)



PE510.867v01-00 60/187 AM\937186PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

1a. należy zwrócić na to szczególną uwagę 
w ukierunkowanym na przygotowanie 
okresu 2014–2020, wykorzystującym 
fundusze strukturalne (w tym także 
kwalifikującym się do finansowania z 
Europejskiego Funduszu Społecznego) 
procesie planowania programów 
operacyjnych opracowywanych w 
państwach członkowskich i na szczeblu
międzynarodowym;

Or. hu

Poprawka 110
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że system podwójnego 
kształcenia zawodowego sprawdził się w 
praktyce, szczególnie w czasach kryzysu, i 
doprowadził do obniżenia stopy 
bezrobocia osób młodych dzięki 
zwiększeniu szans zatrudnienia, dlatego 
wzywa poszkodowane państwa 
członkowskie do odpowiedniej reformy 
swoich systemów kształcenia;

Or. en

Poprawka 111
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na słabsze grupy 
społeczne zagrożone wysokim ryzykiem 
wykluczenia społecznego, w tym osoby 
niekształcące się, niepracujące ani 
nieszkolące się (młodzież NEET);

Or. en

Poprawka 112
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla konieczność aktywnej, 
kompleksowej i integrującej polityki na 
rynku pracy, uwzględniającej specjalne 
działania na rzecz ludzi młodych; wzywa 
państwa członkowskie do 
przeanalizowania przykładów najlepszych 
praktyk z innych państw członkowskich z 
punktu widzenia możliwości ich 
zastosowania na własnym rynku pracy 
oraz podjęcia odpowiednich działań na 
rzecz zwalczania bezrobocia osób 
młodych; podkreśla, że aktywne wsparcie 
państw członkowskich w tym zakresie jest 
zadaniem Komisji;

Or. de

Poprawka 113
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1b. wzywa państwa członkowskie, aby 
zlikwidowały wszelkiego rodzaju rozziewy 
między umiejętnościami osób 
wykształconych a wymaganiami rynku 
pracy poprzez udostępnianie lepszych i 
bardziej praktycznych możliwości 
kształcenia; 

Or. de

Poprawka 114
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wzywa państwa członkowskie do 
zniwelowania wszelkich rozbieżności 
pomiędzy umiejętnościami absolwentów a 
umiejętnościami wymaganymi na rynku 
pracy dzięki lepszym i praktyczniejszym 
możliwościom szkoleń;

Or. en

Poprawka 115
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. podkreśla, że sukces działań na rzecz 
zwalczania bezrobocia osób młodych jest 
w dużym stopniu uzależniony od polityki 
na szczeblu krajowym, ponieważ to ona 
zapewnia niezbędną infrastrukturę i 
możliwości działania służbom 
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zatrudnienia w celu udostępnienia 
młodym ludziom usług skrojonych na 
miarę i zindywidualizowanych; podkreśla, 
że sukces tego rodzaju działań, jak na 
przykład gwarancji dla młodzieży jest 
uzależniony od wysiłków pracodawców 
oraz ścisłej współpracy partnerów 
społecznych;

Or. de

Poprawka 116
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. wzywa Komisję do zbierania 
informacji o tym, jakie wykształcenie 
przyniosło sukces młodym ludziom oraz 
do opublikowania tych danych w formie 
poradnika dla innych państw 
członkowskich;

Or. de

Poprawka 117
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. wzywa Komisję do gromadzenia 
przykładów sukcesów edukacyjnych oraz 
do przedstawiania ich pozostałym 
państwom członkowskim jako instrukcji;

Or. en
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Poprawka 118
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. wzywa Komisję do tego, aby corocznie 
przedkładała sprawozdanie w sprawie
reformy systemów kształcenia w 
państwach członkowskich, co stanowić 
będzie strukturalny, długofalowy wkład w 
poprawę szans zatrudnienia młodych 
ludzi;

Or. de

Poprawka 119
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. wzywa Komisję do przedłożenia 
rocznego sprawozdania w sprawie 
reformy systemów kształcenia w 
państwach członkowskich, co stanowić 
będzie strukturalny, długofalowy wkład w 
poprawę szans zatrudnienia młodych 
ludzi;

Or. en

Poprawka 120
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami, 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron na 
szczeblu lokalnym, regionalnym i 
europejskim, włącznie z podmiotami 
świadczącymi usługi szkoleniowe i 
edukacyjne, poszczególnymi 
pracodawcami, publicznymi i prywatnymi 
służbami zatrudnienia, partnerami 
społecznymi, organizacjami trzeciego 
sektora, służbą zdrowia, jak i innymi 
organami, jest konieczny dla skutecznego 
opracowywania, wdrażania, 
kontrolowania i działania w sposób 
zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy; 
wspiera, przede wszystkim w zakresie 
szkolenia zawodowego i systemów 
podwójnego kształcenia, włączenie 
wszystkich istotnych podmiotów, w 
szczególności partnerów społecznych i 
instytucji oświatowych; podkreśla w tym 
kontekście odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i instytucji oświatowych w 
zakresie umożliwienia uczniom i 
studentom uzyskania praktycznego 
wykształcenia;

Or. de

Poprawka 121
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
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włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami,
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy; 

włącznie ze związkami zawodowymi,
podmiotami świadczącymi usługi 
szkoleniowe i edukacyjne, organizacjami 
studenckimi, organizacjami 
młodzieżowymi, publicznymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby jak najlepiej
dostosować się do potrzeb młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 122
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami,
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami, służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, na 
przykład w formie Okrągłego Stołu, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy; 
podkreśla szczególną wartość wczesnego 
doradztwa zawodowego dla młodych ludzi, 
w okresie znacznie poprzedzającym 
zakończenie szkoły, w którym to celu 
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niezbędne są działania na rzecz poprawy 
kompetencji rodziców i szkół, tak aby 
towarzyszyły one młodym ludziom podczas 
całego procesu wyboru zawodu. Rodziny 
imigranckie są szczególnie wrażliwe w 
zakresie kultury i powinny być wspierane 
w szczególności w ich języku ojczystym, w 
celu ułatwienia młodym ludziom wejścia 
na rynek pracy;

Or. de

Poprawka 123
Alejandro Cercas

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami, 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron na 
szczeblu europejskim, krajowym, 
regionalnym i lokalnym, włącznie z 
podmiotami świadczącymi usługi 
szkoleniowe i edukacyjne, poszczególnymi 
pracodawcami, publicznymi i prywatnymi 
służbami zatrudnienia, partnerami 
społecznymi, włącznie z organizacjami 
młodzieżowymi, organizacjami trzeciego 
sektora, służbą zdrowia, jak i innymi 
organami, jest konieczny dla skutecznego 
wdrażania w sposób zintegrowany 
środków wspierających zatrudnienie ludzi 
młodych i szanse zatrudnienia; podkreśla, 
że podejmowane środki, mające na celu 
zapewnienie trwałej i wysokiej jakości
pracy dla młodych, muszą być elastyczne, 
tak aby dostosować się do zmieniających 
się potrzeb rynku pracy;

Or. es
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Poprawka 124
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami, 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z władzami regionalnymi i 
lokalnymi, publicznymi i prywatnymi 
służbami zatrudnienia, partnerami 
społecznymi, poszczególnymi 
pracodawcami, podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne,
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

Or. en

Poprawka 125
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami, 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 

2. ubolewa nad okazywanym młodym 
ludziom brakiem szacunku, co odbywa się 
poprzez wprowadzanie – tak obecnie, jak i 
w przeszłości – mających na nich wpływ 
polityk bez ich zaangażowania; podkreśla, 
że młodzi ludzie są pełnoprawnymi, 
kompetentnymi i kreatywnymi 
podmiotami w procesie tworzenia polityk 
związanych z młodzieżą i muszą być 
zaangażowani w polityki dotyczące ich 
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sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

spraw oraz dopuszczeni do głosu;
podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z młodymi ludźmi i 
reprezentującymi ich organizacjami,
podmiotami świadczącymi usługi 
szkoleniowe i edukacyjne, poszczególnymi 
pracodawcami, służbami zatrudnienia, 
partnerami społecznymi, organizacjami 
trzeciego sektora, służbą zdrowia, jak i 
innymi organami oraz władzami lokalnymi 
i regionalnymi, jest konieczny dla 
skutecznego wdrażania i monitorowania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie i uczestnictwo
ludzi młodych; podkreśla, że podejmowane 
środki muszą być elastyczne, tak aby 
dostosować się do zmieniających się 
potrzeb młodych ludzi, którzy są chętni do 
uczestnictwa w społeczeństwie, edukacji i
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami, 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami, 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, w tym z 
organizacjami młodzieżowymi, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania i 
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wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

monitorowania w sposób zintegrowany 
szeregu środków wspierających 
zatrudnienie ludzi młodych i szanse 
zatrudnienia; podkreśla, że podejmowane 
środki muszą być elastyczne, tak aby 
dostosować się do zmieniających się 
potrzeb rynku pracy;

Or. en

Poprawka 127
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami, 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

2. podkreśla, że współpraca wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z publicznymi szkołami średnimi 
i wyższymi, podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami, 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, służbą zdrowia, jak i 
innymi organami, jest konieczny dla 
skutecznego wdrażania w sposób 
zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

Or. fr

Poprawka 128
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami, 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, władzami 
lokalnymi i regionalnymi, poszczególnymi 
pracodawcami, publicznymi i prywatnymi 
służbami zatrudnienia, partnerami 
społecznymi, organizacjami trzeciego 
sektora, służbą zdrowia, jak i innymi 
organami, jest konieczny dla skutecznego 
wdrażania w sposób zintegrowany szeregu 
środków wspierających zatrudnienie ludzi 
młodych i szanse zatrudnienia; podkreśla, 
że podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

Or. en

Poprawka 129
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami, 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami, 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, w tym 
organizacjami tworzonymi i zarządzanymi 
przez ludzi młodych, służbą zdrowia, jak i 
innymi organami, jest konieczny dla 
skutecznego wdrażania w sposób 
zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
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elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

Or. hu

Poprawka 130
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami, 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami, 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami młodzieżowymi,
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

Or. en

Poprawka 131
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że udział wszystkich 2. podkreśla, że udział wszystkich 
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właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami,
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami, służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

Or. de

Poprawka 132
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami,
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
pracodawcami, publicznymi i prywatnymi 
służbami zatrudnienia, partnerami 
społecznymi, organizacjami trzeciego 
sektora, służbą zdrowia, jak i innymi 
organami, jest konieczny dla skutecznego 
wdrażania w sposób zintegrowany szeregu 
środków wspierających zatrudnienie ludzi 
młodych i szanse zatrudnienia; podkreśla, 
że podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy; 
podkreśla szczególną rolę partnerów 
społecznych w szkoleniach zawodowych i 
przekwalifikowaniach;

Or. de
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Poprawka 133
Monika Panayotova

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami, 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

2. podkreśla, że udział wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron, 
włącznie z podmiotami świadczącymi 
usługi szkoleniowe i edukacyjne, 
poszczególnymi pracodawcami, 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, partnerami społecznymi, 
organizacjami trzeciego sektora, służbą 
zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w 
sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i 
szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być 
elastyczne, tak aby dostosować się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy. 
Dostrzega potrzeby w zakresie 
elastycznych i jednocześnie wiarygodnych 
stosunków umownych, skutecznych i 
aktywnych polityk rynku pracy oraz 
nowoczesnych systemów zabezpieczenia 
społecznego;

Or. en

Poprawka 134
Monika Panayotova

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia działań zmierzających do 
priorytetowego traktowania w ramach 
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programów kształcenia w zakresie nauk
ścisłych, technologii, inżynierii i 
matematyki w celu dostosowania się do 
oczekiwanych zmian na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 135
Minodora Cliveti

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
promowania – w ramach oferty i praktyki 
pracy z młodzieżą – nacisku na jakość i 
efekty, które przyczyniają się do rozwoju, 
dobrostanu i włączenia społecznego 
młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 136
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wspiera i zachęca do udziału 
przedsiębiorstwa społeczne oraz zachęca 
do nawiązania współpracy między nimi, w 
ramach planowania i realizacji krajowych 
planów działania, w celu walki z 
bezrobociem poprzez wdrażanie polityk 
aktywizacji;

Or. el
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Poprawka 137
Alejandro Cercas

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa kluczową rolę rokowań 
zbiorowych w odniesieniu do promocji i 
poprawy warunków pracy osób młodych;

Or. es

Poprawka 138
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uznaje, że inwestowanie w 
odpowiednie umiejętności stanowi istotny 
czynnik wspierający innowacyjność 
państw członkowskich oraz pomagający 
im odzyskać konkurencyjność; 

Or. en

Poprawka 139
Monika Panayotova

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. wzywa państwa członkowskie do 
uznania niemających precedensu wyzwań 
związanych z gwałtownie zmieniającym 
się globalnym otoczeniem gospodarczym, 
na które napotykają zarówno nauczyciele 
szkolni, jak i akademiccy. Zauważa, że 
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najważniejszym czynnikiem wspierającym 
dobre kształcenie młodzieży i szanse jej 
zatrudnienia jest rozwój nowych 
umiejętności i zbiorów kompetencji, 
innowacyjne podejścia i nowoczesne 
metody nauczania i uczenia się;

Or. en

Poprawka 140
Minodora Cliveti

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. wzywa państwa członkowskie do 
zachęcania – za pośrednictwem 
kształcenia, społeczeństwa obywatelskiego 
oraz wysokiej jakości inicjatyw na rzecz 
młodzieży – młodych ludzi, w 
szczególności kobiet, do uczestnictwa w 
życiu demokratycznym i do 
wykorzystywania istniejących i nowych 
narzędzi pozwalających przyczynić się do 
rozwoju polityk oraz do wspierania ich w 
tym uczestnictwie, co przekłada się na ich 
lepszy rozwój, dobrostan i włączenie 
społeczne;

Or. en

Poprawka 141
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. dostrzega szczególnie trudną sytuację w 
niektórych regionach, gdzie stopa 
bezrobocia ludzi młodych przekracza 25%;

3. dostrzega szczególnie trudną sytuację w 
niektórych regionach, gdzie stopa 
bezrobocia ludzi młodych przekracza 20%;
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z zadowoleniem przyjmuje fakt, że
zwiększona zostanie pomoc UE w zakresie 
zatrudniania młodzieży poprzez 
zaproponowaną inicjatywę UE na rzecz 
zatrudniania ludzi młodych z budżetem 
6 mld EUR na okres siedmiu lat 2014–
2020;

uznaje, że inicjatywa UE na rzecz 
zatrudniania ludzi młodych z budżetem 
6 mld EUR na okres siedmiu lat 2014–
2020 jest pierwszym ważnym, ale samym 
w sobie niewystarczającym, krokiem ku 
rozwojowi europejskiej strategii na rzecz 
walki z bezrobociem osób młodych;
podkreśla konieczność zwiększenia 
budżetu do minimum 21 mld zgodnie z 
zaleceniami MOP oraz elastyczności i 
możliwości zintensyfikowania wysiłków 
budżetowych podczas stosowania ich w 
pierwszych latach perspektyw 
finansowych; podkreśla, że inicjatywa UE 
na rzecz zatrudniania ludzi młodych oraz 
inne inicjatywy na rzecz wysokiej jakości
pracy dla osób młodych nie powinny 
wzajemnie hamować swego rozwoju;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. dostrzega szczególnie trudną sytuację w 
niektórych regionach, gdzie stopa 
bezrobocia ludzi młodych przekracza 25%; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
zwiększona zostanie pomoc UE w zakresie 
zatrudniania młodzieży poprzez 
zaproponowaną inicjatywę UE na rzecz 
zatrudniania ludzi młodych z budżetem 6 
mld EUR na okres siedmiu lat 2014–2020;

3. dostrzega szczególnie trudną sytuację w 
niektórych regionach, gdzie stopa 
bezrobocia ludzi młodych przekracza 25% 
oraz możliwości oferowane przez 
zaproponowaną inicjatywę UE na rzecz 
zatrudniania ludzi młodych, która zwiększy 
zatrudnienie ludzi młodych w Europie; w 
związku z tym uznaje za niewystarczającą 
kwotę 6 mld EUR przewidzianą obecnie na 
okres siedmiu lat 2014–2020 oraz wzywa 
Radę Unii Europejskiej do znacznego 
zwiększenia poziomu finansowania tej 
inicjatywy, także z uwzględnieniem 
wartości zalecanych przez MOP;
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Or. en

Poprawka 143
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. dostrzega szczególnie trudną sytuację w 
niektórych regionach, gdzie stopa 
bezrobocia ludzi młodych przekracza 25%; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
zwiększona zostanie pomoc UE w zakresie 
zatrudniania młodzieży poprzez 
zaproponowaną inicjatywę UE na rzecz 
zatrudniania ludzi młodych z budżetem 6 
mld EUR na okres siedmiu lat 2014–2020;

3. dostrzega szczególnie trudną sytuację w 
niektórych regionach, gdzie stopa 
bezrobocia ludzi młodych przekracza 25%; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
zwiększona zostanie pomoc UE w zakresie 
zatrudniania młodzieży poprzez 
zaproponowaną inicjatywę UE na rzecz 
zatrudniania ludzi młodych, ale obawia się, 
że budżet 6 mld EUR na okres siedmiu lat 
2014–2020 jest niewystarczający; 

Or. fr

Poprawka 144
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. dostrzega szczególnie trudną sytuację w 
niektórych regionach, gdzie stopa 
bezrobocia ludzi młodych przekracza 25%; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
zwiększona zostanie pomoc UE w zakresie 
zatrudniania młodzieży poprzez 
zaproponowaną inicjatywę UE na rzecz 
zatrudniania ludzi młodych z budżetem 6 
mld EUR na okres siedmiu lat 2014–2020; 

3. dostrzega szczególnie trudną sytuację w 
niektórych regionach, gdzie stopa 
bezrobocia ludzi młodych wynosi od 25% 
do ponad 55%; z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że zwiększona zostanie pomoc UE w 
zakresie zatrudniania młodzieży poprzez 
zaproponowaną inicjatywę UE na rzecz 
zatrudniania ludzi młodych z budżetem 6 
mld EUR na okres siedmiu lat 2014–2020; 

Or. fr
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Poprawka 145
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. dostrzega szczególnie trudną sytuację w 
niektórych regionach, gdzie stopa 
bezrobocia ludzi młodych przekracza 25%; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
zwiększona zostanie pomoc UE w zakresie 
zatrudniania młodzieży poprzez 
zaproponowaną inicjatywę UE na rzecz 
zatrudniania ludzi młodych z budżetem 6 
mld EUR na okres siedmiu lat 2014–2020;

3. dostrzega szczególnie trudną sytuację w 
niektórych regionach, gdzie stopa 
bezrobocia ludzi młodych przekracza 25%; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
zwiększona zostanie pomoc UE w zakresie 
zatrudniania młodzieży poprzez 
zaproponowaną inicjatywę UE na rzecz 
zatrudniania ludzi młodych z budżetem 6 
mld EUR na okres siedmiu lat 2014–2020;
ubolewa, że regiony, w których stopa 
bezrobocia osób młodych przekracza 25% 
znajdują się zwykle w państwach, w 
których polityki oszczędnościowe w sposób 
bezpośredni prowadzą do ograniczenia 
wydatków na zatrudnienie młodzieży, a 
ponadto podkreśla, że tego rodzaju 
działań zapobiegawczych nie można
zrekompensować finansowaniem przez 
UE w wysokości zaledwie 6 miliardów; 
ponadto przeprowadzone w tych 
państwach reformy strukturalne rynku 
pracy doprowadziły – poprzez pogorszenie 
jakości i bezpieczeństwa zatrudnienia – do 
zniszczenia warunków umożliwiających 
młodym ludziom wejście na rynek pracy;

Or. en

Poprawka 146
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. dostrzega szczególnie trudną sytuację w 
niektórych regionach, gdzie stopa 

3. dostrzega szczególnie trudną sytuację w 
niektórych regionach, gdzie stopa 
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bezrobocia ludzi młodych przekracza 25%; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
zwiększona zostanie pomoc UE w zakresie 
zatrudniania młodzieży poprzez 
zaproponowaną inicjatywę UE na rzecz 
zatrudniania ludzi młodych z budżetem 6 
mld EUR na okres siedmiu lat 2014–2020;

bezrobocia ludzi młodych przekracza 25%; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
zwiększona zostanie pomoc UE w zakresie 
zatrudniania młodzieży poprzez 
zaproponowaną inicjatywę UE na rzecz 
zatrudniania ludzi młodych z budżetem 6 
mld EUR na okres siedmiu lat 2014–2020;
ubolewa jednak nad skromnymi 
ambicjami inicjatywy na rzecz 
zatrudniania ludzi młodych, a także nad 
tym, że założona kwota finansowania jest 
znacznie niższa niż kwota umożliwiająca 
wywarcie rzeczywistego wpływu na 
problem bezrobocia osób młodych; 
wskazuje w tym kontekście na badanie 
MOP zatytułowane „Kryzys bezrobocia w 
strefie euro: trendy i reakcje polityczne”,
w którym wskazano, że zaangażowanie 
kwoty 21 mld EUR umożliwiłoby 
wywarcie wpływu na stopę bezrobocia 
osób młodych;
__________________
2

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

Or. en

Poprawka 147
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. dostrzega szczególnie trudną sytuację w 
niektórych regionach, gdzie stopa 
bezrobocia ludzi młodych przekracza 25%; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
zwiększona zostanie pomoc UE w zakresie 
zatrudniania młodzieży poprzez 
zaproponowaną inicjatywę UE na rzecz 
zatrudniania ludzi młodych z budżetem 6 
mld EUR na okres siedmiu lat 2014–2020; 

3. dostrzega szczególnie trudną sytuację w 
niektórych regionach, gdzie stopa 
bezrobocia ludzi młodych przekracza 25%; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
zwiększona zostanie pomoc UE w zakresie 
zatrudniania młodzieży poprzez 
zaproponowaną inicjatywę UE na rzecz 
zatrudniania ludzi młodych z budżetem 6 
mld EUR na okres siedmiu lat 2014–2020; 
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podkreśla jednocześnie, że na skuteczną
realizację europejskiej gwarancji dla 
młodzieży zgodnie z danymi MOP 
konieczne będą środki w wysokości 21 mld 
EUR; zaleca, aby szczególne przesunięcie 
środków na tę inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych oraz 
odpowiednie przesunięcie środków z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
powinny nastąpić w równych ratach do 
dnia 30 czerwca 2017 r.;

Or. de

Poprawka 148
Sylvana Rapti

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. dostrzega szczególnie trudną sytuację w 
niektórych regionach, gdzie stopa 
bezrobocia ludzi młodych przekracza 25%; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
zwiększona zostanie pomoc UE w zakresie 
zatrudniania młodzieży poprzez 
zaproponowaną inicjatywę UE na rzecz 
zatrudniania ludzi młodych z budżetem 6 
mld EUR na okres siedmiu lat 2014–2020;

3. dostrzega szczególnie trudną sytuację w 
niektórych regionach, gdzie stopa 
bezrobocia ludzi młodych przekracza 25%; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
zwiększona zostanie pomoc UE w zakresie 
zatrudniania młodzieży poprzez 
zaproponowaną inicjatywę UE na rzecz 
zatrudniania ludzi młodych z budżetem 6 
mld EUR na okres siedmiu lat 2014–2020; 
podkreśla jednak, że proponowany budżet 
nie pozwala na pomyślne rozwiązanie 
problemu;

Or. en

Poprawka 149
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, jak ważne jest podjęcie 
natychmiastowych działań na rzecz 
zwalczania bezrobocia osób młodych i 
długotrwałego bezrobocia; ponadto 
podkreśla konieczność zapewnienia 
młodym ludziom długotrwałego i 
stabilnego zatrudnienia na miejscach 
pracy wysokiej jakości;

Or. de

Poprawka 150
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przestrzega, że unijna inicjatywa na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych powinna 
przyczynić się do zagwarantowania, że 
utrzymane zostaną miejsca pracy w 
przedsiębiorstwach otrzymujących pomoc; 
że inicjatywa nie zostanie przekształcona 
w nową formę braku stabilności 
zawodowej; że staże zawodowe będą 
przekształcane w umowy na czas 
nieokreślony po zakończeniu stażu;

Or. pt

Poprawka 151
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do zagwarantowania, że 
ustawodawstwo krajowe mające wpływ na 
młodzież, w szczególności ustawodawstwo 
krajowe oparte na dyrektywie w sprawie 
równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy (2000/78/WΕ), nie 
jest wykorzystywane do dyskryminowania 
młodych pracowników pod względem 
dostępu do świadczeń socjalnych; uważa, 
że trzeba zrobić więcej, aby 
zagwarantować, że zarówno pracownicy, 
jak i pracodawcy są świadomi swoich 
praw i obowiązków wynikających z tego 
ustawodawstwa;

Or. en

Poprawka 152
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. proponuje podjęcie inicjatyw i działań 
analizujących sytuację w regionach z 
niskim odsetkiem młodych osób 
bezrobotnych, gdzie najlepsze rozwiązania 
stanowią przedmiot badań w kontekście 
możliwości ich zastosowania w regionach 
dotkniętych większym bezrobociem;

Or. hu

Poprawka 153
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt rezolucji
Ustęp 3 а (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
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odnowienia wdrożonych strategii rozwoju 
regionalnego oraz uwzględnienia w nich 
środków wsparcia zatrudnienia, w tym 
zatrudnienia ludzi młodych;

Or. bg

Poprawka 154
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, 
że sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 
wydajności publicznej, wzmocnionej 
prywatnej służby zatrudnienia, dostępności 
miejsc dla studentów, zapewnienia szkoleń 
oraz praktyk zawodowych i możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 
jakości norm;

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży choć 
ubolewa nad tym, że gwarancje te nie 
zostały sformułowane w sposób europejski 
i obowiązkowy; przypomina, że Parlament 
wypowiedział się już w sprawie gwarancji 
dla osób do 30. roku życia otrzymania 
oferty wartościowej pracy, kontynuowania 
nauki lub kształcenia zawodowego w 
okresie 4 miesięcy od chwili utraty pracy 
lub ukończenia nauki; podkreśla, że 
sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 
wydajności publicznej służby zatrudnienia, 
która będzie miała możliwość współpracy 
z jednostkami prywatnymi, dostępności 
miejsc dla studentów, zapewnienia 
wysokiej jakości szkoleń oraz praktyk 
zawodowych i możliwości przenoszenia 
oraz stosowania pozytywnych doświadczeń 
pozostałych państw członkowskich; 
podkreśla, że gwarancje dla młodzieży 
muszą zostać włączone w szersze ramy 
aktywnej polityki rynku pracy, przy 
zapewnieniu wysokiej jakości norm;

Or. es
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Poprawka 155
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, 
że sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych
czynników, np. od struktury 
funkcjonowania i wydajności publicznej, 
wzmocnionej prywatnej służby 
zatrudnienia, dostępności miejsc dla 
studentów, zapewnienia szkoleń oraz 
praktyk zawodowych i możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 
jakości norm;

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży oraz 
to, że państwa członkowskie uczyniły 
pierwszy krok w kierunku utworzenia 
gwarancji dla młodzieży; zaleca rozszerzyć 
krąg beneficjentów o młodych ludzi od 15.
do 30. roku życia; podkreśla, że sukces 
tego przedsięwzięcia będzie w dużej 
mierze zależeć od wielu różnych, 
determinowanych kierunkami polityki
czynników, np. od inwestycji w 
kształcenie, szkolenia i tworzenie miejsc 
pracy, struktury funkcjonowania i 
wydajności służby zatrudnienia, 
dostępności miejsc i grantów dla 
studentów, zapewnienia szkoleń oraz 
praktyk zawodowych i możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy polityk 
dotyczących młodzieży, przy zapewnieniu 
wysokiej jakości norm i godziwej pracy;

Or. en

Poprawka 156
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, 
że sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 
wydajności publicznej, wzmocnionej 
prywatnej służby zatrudnienia, dostępności 
miejsc dla studentów, zapewnienia szkoleń 
oraz praktyk zawodowych i możliwości
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 
jakości norm;

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów do 30. roku życia; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
mieszkańców regionów na szczeblu
NUTS2, gdzie bezrobocie osób młodych 
przekracza 20%, a także stworzenie 
możliwości dla państw członkowskich, by 
co najmniej 10% przewidzianych środków 
udostępniały tym młodym ludziom, którzy 
mieszkają w subregionach o stopie 
bezrobocia osób młodych przekraczającej 
22,5%; zaleca, aby gwarancja dla 
młodzieży została uruchomiona nie 
dopiero po czterech miesiącach, lecz jak 
najszybciej; podkreśla, że sukces tego 
przedsięwzięcia będzie w dużej mierze 
zależeć od innych czynników, np. od 
struktury funkcjonowania i wydajności 
publicznej, prywatnej służby zatrudnienia, 
dostępności miejsc dla studentów, 
zapewnienia szkoleń oraz praktyk 
zawodowych, większej przepuszczalności 
między różnymi rodzajami szkół i ścieżek 
edukacyjnych oraz możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 
jakości norm;

Or. de

Poprawka 157
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, 
że sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 
wydajności publicznej, wzmocnionej 
prywatnej służby zatrudnienia, dostępności 
miejsc dla studentów, zapewnienia szkoleń 
oraz praktyk zawodowych i możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 
jakości norm;

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, 
że sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 
wydajności publicznej, wzmocnionej 
prywatnej służby zatrudnienia, dostępności 
miejsc dla studentów, zapewnienia szkoleń 
oraz praktyk zawodowych, możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich, a także 
odpowiednich działań następczych, za 
pośrednictwem krajowego programu 
reform każdego państwa członkowskiego, 
tak aby umożliwić monitorowanie, ocenę i 
ciągłe usprawnianie gwarancji; podkreśla, 
że gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 
jakości norm, w tym dotyczących 
odpowiedniej zapłaty, warunków pracy 
oraz norm BHP;

Or. en

Poprawka 158
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca
rozszerzyć krąg beneficjentów o 

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; z 
zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie 
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absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, 
że sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 
wydajności publicznej, wzmocnionej 
prywatnej służby zatrudnienia, dostępności 
miejsc dla studentów, zapewnienia szkoleń 
oraz praktyk zawodowych i możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 
jakości norm;

grupy docelowej o absolwentów do 30. 
roku życia; podkreśla, że sukces tego 
przedsięwzięcia będzie w dużej mierze 
zależeć od innych czynników, np. od 
struktury funkcjonowania i wydajności 
publicznej i wzmocnionej prywatnej służby 
zatrudnienia, dostępności miejsc dla 
studentów, zapewnienia szkoleń oraz 
praktyk zawodowych i możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 
jakości norm;

Or. de

Poprawka 159
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, 
że sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 
wydajności publicznej, wzmocnionej 
prywatnej służby zatrudnienia, dostępności 
miejsc dla studentów, zapewnienia szkoleń 
oraz praktyk zawodowych i możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; 
podkreśla, że sukces tego przedsięwzięcia 
będzie w dużej mierze zależeć od innych 
czynników, np. od struktury 
funkcjonowania i wydajności publicznej, 
wzmocnionej prywatnej służby 
zatrudnienia, dostępności miejsc dla 
studentów, zapewnienia szkoleń oraz 
praktyk zawodowych, elastyczności 
państw członkowskich i możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 
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jakości norm; jakości norm;

Or. en

Poprawka 160
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, 
że sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 
wydajności publicznej, wzmocnionej 
prywatnej służby zatrudnienia, dostępności 
miejsc dla studentów, zapewnienia szkoleń 
oraz praktyk zawodowych i możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 
jakości norm;

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o młodzież 
w wieku do 30. roku życia; podkreśla, że 
sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 
wydajności publicznej, wzmocnionej 
prywatnej służby zatrudnienia, dostępności 
miejsc dla młodzieży, zapewnienia szkoleń 
oraz praktyk zawodowych i możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 
jakości norm;

Or. pt

Poprawka 161
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
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Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, 
że sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 
wydajności publicznej, wzmocnionej 
prywatnej służby zatrudnienia, dostępności 
miejsc dla studentów, zapewnienia szkoleń 
oraz praktyk zawodowych i możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 
jakości norm;

Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, 
że sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 
wydajności służby zatrudnienia, 
dostępności miejsc dla studentów, 
zapewnienia szkoleń oraz praktyk 
zawodowych i możliwości przenoszenia 
oraz stosowania pozytywnych doświadczeń 
pozostałych państw członkowskich; 
podkreśla, że gwarancje dla młodzieży 
muszą zostać włączone w szersze ramy 
aktywnej polityki rynku pracy, przy 
zapewnieniu wysokiej jakości norm;

Or. de

Poprawka 162
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, 
że sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 
wydajności publicznej, wzmocnionej 
prywatnej służby zatrudnienia, dostępności 
miejsc dla studentów, zapewnienia szkoleń 
oraz praktyk zawodowych i możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, 
że sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 
wydajności publicznej, wzmocnionej 
prywatnej służby zatrudnienia, dostępności 
miejsc dla studentów i absolwentów, 
zapewnienia efektywnych szkoleń oraz 
praktyk zawodowych i możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
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gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 
jakości norm;

państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 
jakości norm;

Or. pl

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, 
że sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 
wydajności publicznej, wzmocnionej 
prywatnej służby zatrudnienia, dostępności 
miejsc dla studentów, zapewnienia szkoleń 
oraz praktyk zawodowych i możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 
jakości norm;

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów poniżej 30. roku życia; 
podkreśla, że sukces tego przedsięwzięcia 
będzie w dużej mierze zależeć od innych 
czynników, np. od struktury 
funkcjonowania i wydajności publicznej, 
wzmocnionej prywatnej służby 
zatrudnienia, dostępności miejsc dla 
studentów, zapewnienia szkoleń, w tym 
wysokiej jakości praktyk i szkoleń
zawodowych i możliwości przenoszenia 
oraz stosowania pozytywnych doświadczeń 
pozostałych państw członkowskich; 
podkreśla, że gwarancje dla młodzieży 
muszą zostać włączone w szersze ramy 
aktywnej polityki rynku pracy, przy 
zapewnieniu wysokiej jakości norm;

Or. en

Poprawka 164
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, 
że sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 
wydajności publicznej, wzmocnionej 
prywatnej służby zatrudnienia, dostępności 
miejsc dla studentów, zapewnienia szkoleń 
oraz praktyk zawodowych i możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 
jakości norm;

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, 
że sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 
wydajności publicznej, wzmocnionej 
prywatnej służby zatrudnienia, dostępności 
miejsc dla studentów, zapewnienia szkoleń 
oraz praktyk zawodowych i możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy oraz monitorowane, przy 
zapewnieniu wysokiej jakości norm;

Or. en

Poprawka 165
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, 
że sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o 
przyjęciu zalecenia Rady dotyczącego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca 
rozszerzyć krąg beneficjentów o 
absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, 
że sukces tego przedsięwzięcia będzie w 
dużej mierze zależeć od innych czynników, 
np. od struktury funkcjonowania i 
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wydajności publicznej, wzmocnionej 
prywatnej służby zatrudnienia, dostępności 
miejsc dla studentów, zapewnienia szkoleń 
oraz praktyk zawodowych i możliwości 
przenoszenia oraz stosowania 
pozytywnych doświadczeń pozostałych 
państw członkowskich; podkreśla, że 
gwarancje dla młodzieży muszą zostać 
włączone w szersze ramy aktywnej polityki 
rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej 
jakości norm;

wydajności publicznej służby zatrudnienia, 
dostępności miejsc dla studentów, 
zapewnienia szkoleń oraz praktyk 
zawodowych i możliwości przenoszenia 
oraz stosowania pozytywnych doświadczeń 
pozostałych państw członkowskich; 
podkreśla, że gwarancje dla młodzieży 
muszą zostać włączone w szersze ramy 
aktywnej polityki rynku pracy, przy 
zapewnieniu wysokiej jakości norm, tylko 
w przypadku gdy polityki te nie mają 
charakteru obowiązkowego;

Or. en

Poprawka 166
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zachęca państwa członkowskie do 
wykorzystania metody „vouchera” (talon 
aktywizacji zawodowej/voucher na 
szkolenie) oraz podkreśla konieczność 
ciągłego i nieprzerwanego nadzoru nad 
realizacją odpowiednich programów oraz 
ich oceny;

Or. el

Poprawka 167
Alejandro Cercas

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje sugestię 
Komisji, by zapewnić – poprzez „Komitet 
Zatrudnienia” – wielostronny nadzór nad 
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wdrażaniem systemu gwarancji dla 
młodzieży, i wyraża pragnienie 
uczestniczenia w pracach komitetu;

Or. es

Poprawka 168
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. informuje państwa członkowskie, że 
Parlament Europejski zamierza ściśle 
monitorować działania wszystkich państw 
członkowskich w celu wprowadzenia
gwarancji dla młodzieży w życie, a 
ponadto zachęca organizacje młodzieżowe 
do informowania Parlamentu 
Europejskiego o swoich analizach 
dotyczących działań państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 169
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. wzywa Komisję do uwzględnienia 
czynionych przez każde państwo 
członkowskie postępów w zakresie 
gwarancji dla młodzieży zarówno w 
krajowych sprawozdaniach dotyczących 
semestru europejskiego, jak i w 
zaleceniach krajowych. Podkreśla 
znaczenie uwzględnienia zarówno
środków wspierających gwarancję dla 
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młodzieży, jak i ograniczających sukcesy;

Or. en

Poprawka 170
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. wzywa parlamenty narodowe do tego,
aby wspólnie z organizacjami 
młodzieżowymi uczyniły swoje rządy 
odpowiedzialnymi za realizację gwarancji 
dla młodzieży, a także do 
zagwarantowania, że podjęte zostaną 
poważne kroki w celu zapewnienia tego, 
że każda młoda osoba (bezrobotna lub 
porzucająca formalne kształcenie) 
otrzyma – w przeciągu czterech miesięcy –
wysokiej jakości ofertę zatrudnienia, 
kontynuowania nauki, praktyki lub stażu;

Or. en

Poprawka 171
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorstw, 
spółdzielni oraz organizacji trzeciego 
sektora, które chcą uczestniczyć w 
programie gwarancji dla młodzieży w 
ścisłej współpracy z publicznymi i 
prywatnymi służbami zatrudnienia, m. in. 
poprzez ulgi podatkowe, 
subwencjonowanie kosztów stałych 

skreślony
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zatrudnienia oraz możliwości dostępu do 
środków finansowych na prowadzanie 
szkoleń na miejscu, które będą wspierać 
przedsiębiorstwa w zapewnieniu wysokiej 
jakości ofert zatrudnienia oraz szkoleń i 
będą skuteczną i ukierunkowaną 
inwestycją w potencjał ludzi młodych;

Or. en

Poprawka 172
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorstw, 
spółdzielni oraz organizacji trzeciego 
sektora, które chcą uczestniczyć w
programie gwarancji dla młodzieży w 
ścisłej współpracy z publicznymi i 
prywatnymi służbami zatrudnienia, m. in. 
poprzez ulgi podatkowe, 
subwencjonowanie kosztów stałych
zatrudnienia oraz możliwości dostępu do 
środków finansowych na prowadzanie
szkoleń na miejscu, które będą wspierać 
przedsiębiorstwa w zapewnieniu wysokiej 
jakości ofert zatrudnienia oraz szkoleń i 
będą skuteczną i ukierunkowaną 
inwestycją w potencjał ludzi młodych;

5. zachęca Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia wsparcia dla 
wszystkich podmiotów kluczowych dla 
realizacji gwarancji dla młodzieży, w tym 
między innymi młodych pracowników, 
podmiotów świadczących usługi 
szkoleniowe i edukacyjne, władz 
lokalnych i regionalnych, podmiotów 
rynku pracy takich jak przedsiębiorstwa, 
spółdzielnie i organizacje trzeciego 
sektora, służby zatrudnienia, służby 
wsparcia i organizacje społeczne, a także 
do ukierunkowania pełnej gamy działań z 
zakresu miejsc pracy, integracji, 
kształcenia oraz szkoleń; podkreśla wagę 
dostępu do ukierunkowanego 
finansowania; wzywa państwa 
członkowskie do przedstawienia zachęt 
motywujących pracodawców do 
oferowania młodym ludziom dobrej 
jakości pracy oraz godnych propozycji 
zatrudnienia i szkoleń;

Or. en
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Poprawka 173
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorstw, 
spółdzielni oraz organizacji trzeciego 
sektora, które chcą uczestniczyć w 
programie gwarancji dla młodzieży w 
ścisłej współpracy z publicznymi i 
prywatnymi służbami zatrudnienia, m. in.
poprzez ulgi podatkowe, 
subwencjonowanie kosztów stałych 
zatrudnienia oraz możliwości dostępu do 
środków finansowych na prowadzanie
szkoleń na miejscu, które będą wspierać 
przedsiębiorstwa w zapewnieniu wysokiej 
jakości ofert zatrudnienia oraz szkoleń i 
będą skuteczną i ukierunkowaną 
inwestycją w potencjał ludzi młodych;

5. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorstw, 
spółdzielni, władz lokalnych i 
regionalnych oraz organizacji trzeciego 
sektora, które chcą uczestniczyć w 
programie gwarancji dla młodzieży w 
ścisłej współpracy z publicznymi i 
prywatnymi służbami zatrudnienia, m.in.
poprzez ulgi podatkowe, 
subwencjonowanie kosztów stałych 
zatrudnienia oraz możliwości dostępu do 
środków finansowych na prowadzenie
szkoleń na miejscu, które będą wspierać 
przedsiębiorstwa w zapewnieniu wysokiej 
jakości ofert zatrudnienia oraz szkoleń i 
będą skuteczną i ukierunkowaną 
inwestycją w potencjał ludzi młodych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorstw, 
spółdzielni oraz organizacji trzeciego 
sektora, które chcą uczestniczyć w 
programie gwarancji dla młodzieży w 
ścisłej współpracy z publicznymi i 
prywatnymi służbami zatrudnienia, m. in.
poprzez ulgi podatkowe, 
subwencjonowanie kosztów stałych 

5. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorstw, 
spółdzielni, władz lokalnych i 
regionalnych oraz organizacji trzeciego 
sektora, które chcą uczestniczyć w 
programie gwarancji dla młodzieży w 
ścisłej współpracy z publicznymi i 
prywatnymi służbami zatrudnienia, m.in.
poprzez ulgi podatkowe, 
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zatrudnienia oraz możliwości dostępu do 
środków finansowych na prowadzanie
szkoleń na miejscu, które będą wspierać 
przedsiębiorstwa w zapewnieniu wysokiej 
jakości ofert zatrudnienia oraz szkoleń i 
będą skuteczną i ukierunkowaną 
inwestycją w potencjał ludzi młodych;

subwencjonowanie kosztów stałych 
zatrudnienia oraz możliwości dostępu do 
środków finansowych na prowadzenie
szkoleń na miejscu, które będą wspierać 
przedsiębiorstwa w zapewnieniu wysokiej 
jakości ofert zatrudnienia oraz szkoleń i 
będą skuteczną i ukierunkowaną 
inwestycją w potencjał ludzi młodych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorstw, 
spółdzielni oraz organizacji trzeciego 
sektora, które chcą uczestniczyć w 
programie gwarancji dla młodzieży w 
ścisłej współpracy z publicznymi i 
prywatnymi służbami zatrudnienia, m. in.
poprzez ulgi podatkowe, 
subwencjonowanie kosztów stałych 
zatrudnienia oraz możliwości dostępu do 
środków finansowych na prowadzanie
szkoleń na miejscu, które będą wspierać 
przedsiębiorstwa w zapewnieniu wysokiej 
jakości ofert zatrudnienia oraz szkoleń i 
będą skuteczną i ukierunkowaną 
inwestycją w potencjał ludzi młodych;

5. zachęca państwa członkowskie do 
opracowania jasnych standardów jakości 
oraz wskaźników dotyczących rozwoju 
programów gwarancji dla młodzieży, a 
także do zwiększenia wsparcia dla 
przedsiębiorstw, spółdzielni oraz 
organizacji trzeciego sektora, które chcą 
uczestniczyć w programie gwarancji dla 
młodzieży w ścisłej współpracy z 
publicznymi i prywatnymi służbami 
zatrudnienia, m.in. poprzez ulgi 
podatkowe, subwencjonowanie kosztów 
stałych zatrudnienia oraz możliwości 
dostępu do środków finansowych na 
prowadzenie szkoleń na miejscu, które 
będą wspierać przedsiębiorstwa w 
zapewnieniu wysokiej jakości, trwałych
ofert zatrudnienia oraz szkoleń i będą 
skuteczną i ukierunkowaną inwestycją w 
potencjał ludzi młodych;

Or. en
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Poprawka 176
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorstw, 
spółdzielni oraz organizacji trzeciego 
sektora, które chcą uczestniczyć w 
programie gwarancji dla młodzieży w 
ścisłej współpracy z publicznymi i 
prywatnymi służbami zatrudnienia, m. in.
poprzez ulgi podatkowe, 
subwencjonowanie kosztów stałych 
zatrudnienia oraz możliwości dostępu do 
środków finansowych na prowadzanie
szkoleń na miejscu, które będą wspierać 
przedsiębiorstwa w zapewnieniu wysokiej 
jakości ofert zatrudnienia oraz szkoleń i 
będą skuteczną i ukierunkowaną 
inwestycją w potencjał ludzi młodych;

5. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorstw, 
spółdzielni oraz organizacji trzeciego 
sektora, które chcą uczestniczyć w 
programie gwarancji dla młodzieży w 
ścisłej współpracy z publicznymi i 
prywatnymi służbami zatrudnienia, m.in. 
poprzez ulgi podatkowe, 
subwencjonowanie kosztów stałych 
zatrudnienia, zachęty w ramach zamówień 
publicznych oraz możliwości dostępu do 
środków finansowych na prowadzenie
szkoleń na miejscu, które będą wspierać 
przedsiębiorstwa w zapewnieniu wysokiej 
jakości ofert zatrudnienia oraz szkoleń i 
będą skuteczną i ukierunkowaną 
inwestycją w potencjał ludzi młodych; 
podkreśla szczególną odpowiedzialność 
przedsiębiorstw w zakresie udostępniania 
takich ofert;

Or. de

Poprawka 177
Alejandro Cercas

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorstw, 
spółdzielni oraz organizacji trzeciego 
sektora, które chcą uczestniczyć w 
programie gwarancji dla młodzieży w 
ścisłej współpracy z publicznymi i 
prywatnymi służbami zatrudnienia, m. in.

5. zachęca Unię Europejską oraz państwa 
członkowskie do zwiększenia wsparcia dla 
przedsiębiorstw, spółdzielni oraz 
organizacji trzeciego sektora, które chcą 
uczestniczyć w programie gwarancji dla 
młodzieży w ścisłej współpracy z 
publicznymi i prywatnymi służbami 
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poprzez ulgi podatkowe, 
subwencjonowanie kosztów stałych 
zatrudnienia oraz możliwości dostępu do 
środków finansowych na prowadzanie
szkoleń na miejscu, które będą wspierać 
przedsiębiorstwa w zapewnieniu wysokiej 
jakości ofert zatrudnienia oraz szkoleń i 
będą skuteczną i ukierunkowaną 
inwestycją w potencjał ludzi młodych;

zatrudnienia, m.in. poprzez ulgi 
podatkowe, subwencjonowanie kosztów 
stałych zatrudnienia oraz możliwości 
dostępu do środków finansowych na 
prowadzenie szkoleń na miejscu, które 
będą wspierać przedsiębiorstwa w 
zapewnieniu wysokiej jakości ofert 
zatrudnienia oraz szkoleń i będą skuteczną 
i ukierunkowaną inwestycją w potencjał 
ludzi młodych;

Or. es

Poprawka 178
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorstw, 
spółdzielni oraz organizacji trzeciego 
sektora, które chcą uczestniczyć w 
programie gwarancji dla młodzieży w 
ścisłej współpracy z publicznymi i 
prywatnymi służbami zatrudnienia, m. in.
poprzez ulgi podatkowe, 
subwencjonowanie kosztów stałych 
zatrudnienia oraz możliwości dostępu do 
środków finansowych na prowadzanie
szkoleń na miejscu, które będą wspierać 
przedsiębiorstwa w zapewnieniu wysokiej 
jakości ofert zatrudnienia oraz szkoleń i 
będą skuteczną i ukierunkowaną 
inwestycją w potencjał ludzi młodych;

5. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorstw, 
spółdzielni oraz organizacji sektora 
publicznego i prywatnego jako 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego, które chcą uczestniczyć w 
programie gwarancji dla młodzieży w 
ścisłej współpracy z publicznymi i 
prywatnymi służbami zatrudnienia, m.in.
poprzez ulgi podatkowe, 
subwencjonowanie kosztów stałych 
zatrudnienia oraz możliwości dostępu do 
środków finansowych na prowadzenie
szkoleń na miejscu, które będą wspierać 
przedsiębiorstwa w zapewnieniu wysokiej 
jakości ofert zatrudnienia oraz szkoleń i 
będą skuteczną i ukierunkowaną 
inwestycją w potencjał ludzi młodych;

Or. fr

Poprawka 179
Jutta Steinruck
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorstw, 
spółdzielni oraz organizacji trzeciego 
sektora, które chcą uczestniczyć w 
programie gwarancji dla młodzieży w 
ścisłej współpracy z publicznymi i 
prywatnymi służbami zatrudnienia, m. in.
poprzez ulgi podatkowe, 
subwencjonowanie kosztów stałych 
zatrudnienia oraz możliwości dostępu do 
środków finansowych na prowadzanie
szkoleń na miejscu, które będą wspierać 
przedsiębiorstwa w zapewnieniu wysokiej 
jakości ofert zatrudnienia oraz szkoleń i 
będą skuteczną i ukierunkowaną 
inwestycją w potencjał ludzi młodych;

5. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorstw, 
spółdzielni oraz organizacji trzeciego 
sektora, które chcą uczestniczyć w 
programie gwarancji dla młodzieży w 
ścisłej współpracy ze służbami 
zatrudnienia, m.in. poprzez ulgi 
podatkowe, subwencjonowanie kosztów 
stałych zatrudnienia oraz możliwości 
dostępu do środków finansowych na 
prowadzenie szkoleń na miejscu, które 
będą wspierać przedsiębiorstwa w 
zapewnieniu wysokiej jakości ofert 
zatrudnienia oraz szkoleń i będą skuteczną 
i ukierunkowaną inwestycją w potencjał 
ludzi młodych;

Or. de

Poprawka 180
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania, wspólnie z 
przedstawicielami młodzieży oraz 
Parlamentem Europejskim, planu działań 
dotyczącego zatrudniania młodzieży, w 
którym wskazano by działania w 
perspektywie krótko-, średnio- i 
długoterminowej; ubolewa, że w ramach 
obecnej debaty działania w perspektywie 
długoterminowej są prezentowane jako 
rozwiązania krótkoterminowe; podkreśla, 
że w krótkiej perspektywie należy skupić 
się na pilnych działaniach pomocowych 



AM\937186PL.doc 103/187 PE510.867v01-00

PL

związanych z kryzysem, ukierunkowanych 
zarówno na osoby znajdujące się na rynku 
pracy, jak i poza nim, a także na 
niezwłocznym zaprzestaniu tych działań 
realizowanych w ramach 
makroekonomicznych programów 
dostosowawczych, które negatywnie 
wpływają na zatrudnianie młodzieży; 
podkreśla, że inwestycje w kształcenie i 
szkolenia, tworzenie miejsc pracy, 
programy praktyk oraz zachęty dla 
przedsiębiorców stanowią głównie 
działania w perspektywie 
średnioterminowej, ale także 
długoterminowej, które muszą być w 
sposób należyty uzgodnione między 
wszystkimi podmiotami oraz realizowane 
przez co najmniej pięć lat; podkreśla, że 
zwłaszcza tworzenie systemu podwójnego 
kształcenia, praktyki, szkolenia w miejscu 
pracy oraz integracja młodych ludzi na
rynku pracy stanowią działania w 
perspektywie długoterminowej, które 
wymagają bardziej długotrwałego 
zaangażowania niż dotychczasowe;

Or. en

Poprawka 181
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa, aby pomoc udzielana 
przedsiębiorstwom, spółdzielniom oraz 
organizacjom trzeciego sektora miała 
charakter nadzwyczajny i tymczasowy, a 
także aby jasno określony został wkład 
tych podmiotów, w szczególności w 
zakresie utrzymania miejsc pracy, 
spełnienia odpowiednich norm 
ustanowionych w ramach ustawodawstwa 
krajowego oraz zbiorowych układów 
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pracy oraz spełnienia obowiązków 
podatkowych i obowiązków z tytułu 
ubezpieczenia społecznego; pomoc ta 
powinna być ogłaszana i znana 
pracownikom oraz organizacjom ich 
reprezentującym, przy czym powinno być 
obowiązkiem pracodawcy umieszczanie w 
obrębie przedsiębiorstwa, w miejscach 
łatwo dostępnych dla pracowników, 
informacji o otrzymanej pomocy, jej 
przeznaczeniu i wykorzystaniu;

Or. pt

Poprawka 182
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zaleca, aby w państwach 
członkowskich, w których funkcjonuje 
system podwójnego kształcenia, młodzi 
ludzie w wieku do lat 18, którzy nie odbyli
stażu zawodowego, mieli możliwość 
skorzystania z „zastępczego stażu 
zawodowego”, a tym samym z „gwarancji 
wykształcenia zawodowego” w formie 
międzyzakładowego szkolenia 
zawodowego. W państwach, w których nie 
funkcjonuje system podwójnego 
kształcenia, należy podjąć kroki na rzecz 
stworzenia odpowiednio dostosowanego 
systemu;

Or. de

Poprawka 183
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

a) wzywa państwa członkowskie, aby 
uwzględniały sprawdzone praktyki, znane 
przede wszystkim z państwo o niskiej 
stopie bezrobocia, oraz do 
przeanalizowania możliwości 
zastosowania u siebie koncepcji takich, 
jak system podwójnego kształcenia, system 
szkół zawodowych czy częściowo 
skutecznie już wdrożona gwarancja dla 
młodzieży,

Or. de

Poprawka 184
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że w ramach różnych grup 
wiekowych konieczne jest zastosowanie 
różnych podejść uwzględniających kwestie 
zatrudnienia i skupionych na wchodzeniu 
na rynek pracy przez członków młodszych 
grup wiekowych oraz poprawie 
bezpieczeństwa pracy i zabezpieczenia 
społecznego dla członków starszych grup 
wiekowych;

Or. en

Poprawka 185
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5b. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia warunków 
dogodnych dla zbliżenia środowisk pracy i 
edukacji, aby można było projektować 
ścieżki szkolenia takie jak system 
podwójny, które łączą zagadnienia 
teoretyczne z doświadczeniem 
praktycznym, aby wyposażyć młodych 
ludzi w wymagane umiejętności ogólne i 
szczegółową wiedzę specjalistyczną; 
zachęca ponadto Komisję i państwa 
członkowskie do inwestycji w kampanię 
społeczną dotyczącą kształcenia i 
szkolenia zawodowego (VET) oraz 
studiów technicznych i biznesowych;

Or. en

Poprawka 186
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. należy zagwarantować większe 
monitorowanie i nadzór nad stażami, a 
gdy tylko pojawi się możliwość stałego 
zatrudnienia w przedsiębiorstwach 
otrzymujących pomoc, powinny być 
zawierane umowy o pracę;

Or. pt

Poprawka 187
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5c. wzywa państwa członkowskie do 
poprawy działań politycznych, tak aby 
młodzi ludzie mogli żyć w niezależności 
ekonomicznej; ubolewa nad brakiem 
przystępnych cenowo możliwości 
mieszkaniowych dla młodych ludzi, 
szczególnie w krajach Europy 
Południowej; wzywa państwa 
członkowskie do znaczącej poprawy 
dostępu do rynku mieszkaniowego, biorąc 
pod uwagę to, że młodzi ludzie zarabiają 
mniej i mają trudności z zaciąganiem 
kredytów; podkreśla w szczególności 
konieczność przezwyciężenia sytuacji 
panującej w krajach Europy Południowej 
i Wschodniej, w których wysoka stopa 
bezrobocia osób młodych i niskie zarobki 
prowadzą do przymusowego, dłuższego 
zamieszkiwania przez nią wspólnie z 
rodzinami;

Or. en

Poprawka 188
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5d. wzywa do podniesienia jakości i 
zapewnienia bezpieczeństwa staży; wzywa 
Komisję i Radę, by zgodnie z 
przedstawionym w komunikacie 
COM(2007)0498 zobowiązaniem „do 
przedstawienia inicjatywy dotyczącej 
Europejskiej karty na rzecz jakości staży”, 
stworzyły Europejską kartę na rzecz 
jakości staży zawierającą minimalne 
standardy w celu zapewnienia ich 
wartości edukacyjnej i uniknięcia 
przypadków wykorzystywania stażystów, z 
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uwzględnieniem tego, że staże stanowią 
część kształcenia i nie mogą zastępować 
prawdziwej pracy. Te minimalne 
standardy powinny obejmować skrócony 
opis stanowiska lub wymaganych 
kwalifikacji, ramy czasowe staży, 
minimalne wynagrodzenie w oparciu o 
standardy dotyczące kosztów życia w 
miejscu odbywania stażu, zgodnie z 
tradycjami krajowymi, ubezpieczenie w 
obszarze zatrudnienia, świadczenia 
społeczne zgodne z lokalnymi 
standardami i jasne powiązanie z 
konkretnym programem kształcenia;

Or. en

Poprawka 189
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5e. uznaje znaczenie, jakie ma zdolność 
młodych ludzi do niezależności finansowej 
i wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim młodym ludziom 
indywidualnego prawa do godnego 
poziomu dochodu umożliwiającego im 
rozpoczęcie niezależnego finansowo życia;

Or. en

Poprawka 190
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5f. wzywa do ochrony młodych ludzi przed 
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tymi pracodawcami – w sektorze 
publicznym i prywatnym – którzy za 
pośrednictwem programów zdobywania 
doświadczenia zawodowego, praktyk i 
staży są w stanie zaspokoić swoje 
zasadnicze i podstawowe potrzeby, 
ponosząc niewielkie lub wręcz zerowe 
koszty i wykorzystując chęć młodych ludzi 
do nauki, nie stwarzając im żadnych 
perspektyw pełnego zatrudnienia w danym 
zakładzie pracy;

Or. en

Poprawka 191
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 5 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5g. apeluje do państw członkowskich, by 
zapewniały młodym ludziom programy 
staży, zdobywania doświadczenia 
zawodowego i praktyk z pełnymi prawami 
pracowniczymi i uprawnieniami do 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, w 
razie potrzeby dotując część ich składek; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
włączenia programów praktyk, staży i 
zdobywania doświadczenia zawodowego 
do systemów zabezpieczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 192
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 5 h (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5h. wzywa instytucje europejskie, aby dały 
dobry przykład, usuwając reklamy 
bezpłatnych staży ze swoich stron 
internetowych, i wypłacały:
– minimalny dodatek oparty na 
standardach dotyczących kosztów życia w 
miejscu odbywania stażu,
– świadczenia zabezpieczenia społecznego 
wszystkim swoim stażystom;

Or. en

Poprawka 193
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 5 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5i. wzywa państwa członkowskie do 
tworzenia nowej integracyjnej i 
ukierunkowanej polityki rynku pracy, 
zapewniającej młodym ludziom godną 
integrację i merytoryczne zatrudnienie, 
np. poprzez tworzenie motywujących sieci 
możliwości, systemów staży wraz z pomocą 
finansową, tak by stażysta mógł się 
przenieść i zamieszkać blisko miejsca 
odbywania stażu, międzynarodowych 
ośrodków ds. kariery zawodowej i 
ośrodków indywidualnego doradztwa dla 
młodzieży, ze szczególnym 
uwzględnieniem takich kwestii, jak 
organizacja zbiorowa i znajomość 
aspektów prawnych odnoszących się do 
stażu;

Or. en
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Poprawka 194
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania bardziej specyficznego i 
daleko idącego podejścia do młodzieży 
NEET, które powinno łączyć skuteczne 
formy interwencji polegające na 
zwalczaniu przedwczesnego kończenia 
nauki oraz reintegracji osób przedwcześnie 
opuszczających szkołę z podejmowaniem 
działań ułatwiających przejście ze szkoły 
do pracy, zwiększających szanse 
zatrudnienia ludzi młodych i usuwających
praktyczne i logistyczne bariery 
napotykane przez osoby młode o bardziej 
złożonych potrzebach;

6. podkreśla, że młodzież niekształcąca 
się, niepracująca ani nieszkoląca się 
(młodzież NEET) jest w większym stopniu 
zagrożona wykluczeniem, a ponadto, że 
wykluczenie w młodym wieku wywiera 
długofalowy szkodliwy wpływ na 
jednostkę oraz na społeczeństwo; 
podkreśla, że młodzież NEET jest 
najważniejszą grupą docelową gwarancji 
dla młodzieży i inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych, w związku z 
czym wzywa państwa członkowskie do 
wskazania – w ramach semestru 
europejskiego – w jaki sposób zamierzają 
osiągać postępy w zakresie lepszego 
włączenia młodzieży NEET z 
wykorzystaniem gwarancji dla młodzieży i 
innych instrumentów; wzywa państwa 
członkowskie do opracowania, wspólnie z 
władzami lokalnymi i regionalnymi,
bardziej specyficznego i daleko idącego 
podejścia do młodzieży NEET, które 
powinno łączyć skuteczne formy 
interwencji polegające na zwalczaniu 
przedwczesnego kończenia nauki oraz 
reintegracji osób przedwcześnie 
opuszczających szkołę z podejmowaniem 
działań ułatwiających bezpieczne przejście 
ze szkoły do pracy, zwiększających 
możliwości wyboru ludzi młodych i 
wspierających uczenie się przez całe życie, 
wysokiej jakości systemy zabezpieczenia 
społecznego, odpowiednie systemy 
wsparcia oraz usuwających wszystkie
bariery napotykane przez osoby młode o 
bardziej złożonych potrzebach;

Or. en
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Poprawka 195
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania bardziej specyficznego i 
daleko idącego podejścia do młodzieży 
NEET, które powinno łączyć skuteczne 
formy interwencji polegające na 
zwalczaniu przedwczesnego kończenia 
nauki oraz reintegracji osób przedwcześnie 
opuszczających szkołę z podejmowaniem 
działań ułatwiających przejście ze szkoły 
do pracy, zwiększających szanse 
zatrudnienia ludzi młodych i usuwających 
praktyczne i logistyczne bariery 
napotykane przez osoby młode o bardziej 
złożonych potrzebach;

6. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania, wspólnie z władzami 
lokalnymi i regionalnymi oraz 
podmiotami gospodarczymi i społecznymi,
bardziej specyficznego i daleko idącego 
podejścia do młodzieży NEET, które 
powinno łączyć skuteczne formy 
interwencji polegające na zwalczaniu 
przedwczesnego kończenia nauki oraz 
reintegracji osób przedwcześnie 
opuszczających szkołę z podejmowaniem 
działań ułatwiających przejście ze szkoły 
do pracy, zwiększających szanse 
zatrudnienia ludzi młodych i usuwających 
praktyczne i logistyczne bariery;

Or. en

Poprawka 196
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania bardziej specyficznego i 
daleko idącego podejścia do młodzieży 
NEET, które powinno łączyć skuteczne 
formy interwencji polegające na 
zwalczaniu przedwczesnego kończenia 
nauki oraz reintegracji osób przedwcześnie 
opuszczających szkołę z podejmowaniem 
działań ułatwiających przejście ze szkoły 
do pracy, zwiększających szanse 
zatrudnienia ludzi młodych i usuwających 

6. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania, wspólnie z władzami 
lokalnymi i regionalnymi oraz innymi 
potencjalnie zainteresowanymi stronami,
bardziej specyficznego i daleko idącego 
podejścia do młodzieży NEET, które 
powinno łączyć skuteczne formy 
interwencji polegające na zwalczaniu 
przedwczesnego kończenia nauki oraz 
reintegracji osób przedwcześnie 
opuszczających szkołę z podejmowaniem 
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praktyczne i logistyczne bariery 
napotykane przez osoby młode o bardziej 
złożonych potrzebach;

działań ułatwiających przejście ze szkoły 
do pracy, zwiększających szanse 
zatrudnienia ludzi młodych i usuwających 
praktyczne i logistyczne bariery;

Or. en

Poprawka 197
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania bardziej specyficznego i 
daleko idącego podejścia do młodzieży 
NEET, które powinno łączyć skuteczne 
formy interwencji polegające na 
zwalczaniu przedwczesnego kończenia 
nauki oraz reintegracji osób przedwcześnie 
opuszczających szkołę z podejmowaniem 
działań ułatwiających przejście ze szkoły 
do pracy, zwiększających szanse 
zatrudnienia ludzi młodych i usuwających 
praktyczne i logistyczne bariery 
napotykane przez osoby młode o bardziej 
złożonych potrzebach;

6. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania bardziej specyficznego i 
daleko idącego podejścia do młodzieży 
NEET, które powinno łączyć skuteczne 
formy interwencji polegające na 
zwalczaniu przedwczesnego kończenia 
nauki oraz reintegracji osób przedwcześnie 
opuszczających szkołę z podejmowaniem
działań ułatwiających przejście ze szkoły 
do pracy, zwiększających szanse 
zatrudnienia ludzi młodych i usuwających 
praktyczne i logistyczne bariery 
napotykane przez osoby młode o bardziej 
złożonych lub odmiennych ze względu na 
ich niepełnosprawność potrzebach;

Or. hu

Poprawka 198
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania bardziej specyficznego i 
daleko idącego podejścia do młodzieży 

6. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania bardziej specyficznego i 
daleko idącego podejścia do młodzieży 
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NEET, które powinno łączyć skuteczne 
formy interwencji polegające na 
zwalczaniu przedwczesnego kończenia 
nauki oraz reintegracji osób przedwcześnie 
opuszczających szkołę z podejmowaniem 
działań ułatwiających przejście ze szkoły 
do pracy, zwiększających szanse 
zatrudnienia ludzi młodych i usuwających 
praktyczne i logistyczne bariery 
napotykane przez osoby młode o bardziej 
złożonych potrzebach;

NEET, które powinno łączyć skuteczne 
formy integracji polegające na zwalczaniu 
przedwczesnego kończenia nauki oraz 
reintegracji osób przedwcześnie 
opuszczających szkołę z podejmowaniem 
działań ułatwiających przejście ze szkoły 
do pracy, zwiększających szanse 
zatrudnienia ludzi młodych i usuwających 
praktyczne i logistyczne bariery 
napotykane przez osoby młode o bardziej 
złożonych potrzebach;

Or. hu

Poprawka 199
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania bardziej specyficznego i 
daleko idącego podejścia do młodzieży 
NEET, które powinno łączyć skuteczne 
formy interwencji polegające na 
zwalczaniu przedwczesnego kończenia 
nauki oraz reintegracji osób przedwcześnie 
opuszczających szkołę z podejmowaniem 
działań ułatwiających przejście ze szkoły 
do pracy, zwiększających szanse 
zatrudnienia ludzi młodych i usuwających 
praktyczne i logistyczne bariery 
napotykane przez osoby młode o bardziej 
złożonych potrzebach;

6. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania bardziej specyficznego i 
daleko idącego podejścia do młodzieży 
NEET, które powinno łączyć skuteczne 
formy interwencji polegające na 
zwalczaniu przedwczesnego kończenia 
nauki oraz reintegracji osób przedwcześnie 
opuszczających szkołę z podejmowaniem 
działań ułatwiających przejście ze szkoły 
do pracy, zwiększających szanse 
zatrudnienia ludzi młodych i usuwających 
praktyczne i logistyczne bariery 
napotykane przez osoby młode o bardziej 
złożonych potrzebach; wskazuje na dobre 
doświadczenia krajów, w których 
wykorzystywane są szkolenia zawodowe, w 
usprawnianiu przejścia ze szkoły do 
pracy; podkreśla, że państwa 
członkowskie, w których nie wdrożono 
jeszcze systemów szkoleń zawodowych 
powinny kierować się najlepszymi 
praktykami;

Or. en
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Poprawka 200
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania bardziej specyficznego i 
daleko idącego podejścia do młodzieży 
NEET, które powinno łączyć skuteczne 
formy interwencji polegające na 
zwalczaniu przedwczesnego kończenia 
nauki oraz reintegracji osób przedwcześnie 
opuszczających szkołę z podejmowaniem 
działań ułatwiających przejście ze szkoły 
do pracy, zwiększających szanse 
zatrudnienia ludzi młodych i usuwających 
praktyczne i logistyczne bariery 
napotykane przez osoby młode o bardziej 
złożonych potrzebach;

6. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania, we współpracy przede 
wszystkim z publicznymi szkołami 
średnimi i wyższymi, placówkami 
edukacyjnymi i szkoleniowymi, 
pracodawcami, urzędami pracy, 
partnerami społecznymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, bardziej 
specyficznego i daleko idącego podejścia 
do młodzieży NEET, które powinno łączyć 
skuteczne formy interwencji polegające na 
zwalczaniu przedwczesnego kończenia 
nauki oraz reintegracji osób przedwcześnie 
opuszczających szkołę z podejmowaniem 
działań ułatwiających przejście ze szkoły 
do pracy, zwiększających szanse 
zatrudnienia ludzi młodych i usuwających 
praktyczne i logistyczne bariery 
napotykane przez osoby młode o bardziej 
złożonych potrzebach;

Or. fr

Poprawka 201
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że przejście ze szkoły do 
pracy stanowi jeden z decydujących 
momentów w życiu młodych ludzi; wzywa 
w związku z tym państwa członkowskie, 
aby wzmocniły działania na rzecz 
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poradnictwa i doradztwa zawodowego w 
celu odpowiednio wczesnego 
udostępnienia młodym ludziom 
niezbędnych informacji umożliwiających 
im podjęcie decyzji co do ich przyszłej 
kariery na rynku pracy; podkreśla, że 
takie działania w zakresie poradnictwa i 
doradztwa powinny być podejmowane już 
we wczesnej fazie edukacji 
ponadpodstawowej; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań, które 
będą miały na celu ułatwienie 
przechodzenia z systemu oświaty na rynek 
pracy; wzywa ponadto państwa 
członkowskie do wzmacniania programów 
szkolenia zawodowego i odbywania 
praktyk zawodowych dla uczniów i 
studentów, a także do wspierania 
programów doradztwa zawodowego oraz 
pomagania uczniom i studentom przy 
wyborze zawodu;

Or. de

Poprawka 202
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
intensyfikacji starań zmierzających do 
ograniczenia zjawiska przedwczesnego 
kończenia nauki, która umożliwi 
realizację celu ustanowionego w strategii 
„UE 2020”, tj. poziomu osób 
przedwcześnie kończących naukę 
nieprzekraczającego 10%, w terminie do 
2012 r.; zachęca państwa członkowskie do 
wykorzystania szerokiej gamy środków w 
celu zwalczania zjawiska przedwczesnego 
kończenia nauki i analfabetyzmu, np. 
poprzez ograniczenie liczby uczniów w 
każdej klasie, pomoc dla uczniów, których 
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nie stać na ukończenie obowiązkowego 
cyklu nauczania, zwiększenie nacisku na 
aspekty praktyczne w programie 
nauczania, wprowadzenie mentoringu we 
wszystkich szkołach, wprowadzenie 
bezpośredniej obserwacji osób, które 
przedwcześnie zakończyły naukę; 
wskazuje na przykład Finlandii, której 
udało się ograniczyć liczbę osób 
przedwcześnie kończących naukę poprzez 
analizowanie z nimi możliwości wyboru 
nowych kierunków; zachęca Komisję do 
skoordynowania projektu dotyczącego 
najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 203
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – litera a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) stwierdza, że już w edukacji 
wczesnodziecięcej możliwe jest 
nakierowanie dziecka poprzez zabawę na 
skuteczną ścieżkę edukacji i podkreśla, że 
szczególnie w tym kontekście ogromne 
znaczenie mają najwyższej jakości 
wykształcenie pedagogiczne oraz 
szkolenia zawodowe pedagogów;

Or. de

Poprawka 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że należy zagwarantować
usługi doradcze dla wszystkich 
otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych, 
aby określić konkretne potrzeby każdego 
pracownika w zakresie wykształcenia, 
kwalifikacji i ewentualnego 
przekwalifikowania zawodowego, na 
etapie oceny ofert pracy oraz po podjęciu 
pracy, w celu weryfikacji spełnienia 
ustalonych wymogów oraz stopnia 
dostosowania pracownika;

Or. pt

Poprawka 205
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. w warunkach nadzwyczajnych 
okoliczności społecznych, jakie powstały 
na skutek kryzysu, wzywa państwa 
członkowskie, aby przystąpiły do 
wdrażania strategii stwarzania zachęt –
między innymi ekonomicznych –
ukierunkowanych na grupy młodych 
uczniów ochotników i służących zdobyciu 
przez nich wykształcenia na poziomie 
szkoły średniej;

Or. el

Poprawka 206
Emilie Turunen, Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. zachęca państwa członkowskie do 
zbadania ogromnego potencjału 
tkwiącego w wykorzystaniu wydatków 
publicznych w celu wsparcia zatrudniania 
młodzieży, np. poprzez wdrożenie 
kryteriów zatrudniania młodzieży, takich 
jak kwoty dla młodych pracowników lub 
proponowanie praktyk zawodowych. 
Zachęca Komisję do publikowania 
wytycznych dotyczących kryteriów 
zatrudniania młodzieży w zakresie 
zamówień publicznych i pomocy 
publicznej;

Or. en

Poprawka 207
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. zachęca państwa członkowskie, aby 
promowały instytucje stypendiów, 
wdrażały programy kredytów studenckich 
udzielanych na preferencyjnych 
warunkach spłaty oraz aby ułatwiały do 
nich dostęp ludziom młodym, którzy ze 
względu na niekorzystne warunki 
finansowe nie mają możliwości 
kontynuowania studiów w ramach 
szkolnictwa wyższego, oraz jednocześnie 
podkreśla znaczącą rolę istnienia sieci 
publicznych domów studenckich o 
określonej jakości;

Or. el
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Poprawka 208
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. uznaje przejście ze szkoły do pracy za 
krytyczny moment, niosący ze sobą duże 
ryzyko dla jednostki. Wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do poprawy 
bezpieczeństwa przejścia ze szkoły do 
pracy, szczególnie w zakresie 
zabezpieczenia społecznego, a także do 
usprawnienia usług doradztwa i wsparcia 
udzielanych przed przejściem ze szkoły do 
pracy oraz po tym przejściu; podkreśla, że 
tego rodzaju środki udowodniły swoją 
skuteczność szczególnie w zakresie 
zapewnienia bezproblemowego przejścia 
ze szkoły do pracy oraz usprawnionego 
włączenia do rynku pracy;

Or. en

Poprawka 209
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. wzywa państwa członkowskie do 
usprawnienia świadczenia usług 
informacyjnych i doradczych już na 
początkowym etapie kształcenia na 
poziomie szkoły średniej w celu udzielenia 
młodym ludziom pomocy przy 
podejmowaniu bardziej świadomych 
decyzji dotyczących ich przyszłych 
wyborów co do możliwości kształcenia lub 
przejścia ze szkoły do pracy;

Or. en
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Poprawka 210
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. popiera utworzenie programu „Erasmus 
dla wszystkich” i stworzenie osobnego 
działu dla młodzieży z oddzielną linią 
budżetową oraz wspieranie tych grup, 
którzy działają na rzecz aktywizacji 
młodzieży, ale nie w 
zinstytucjonalizowany sposób; uważa, że 
zdobywanie większych i różnorodnych 
umiejętności, również poprzez studiowanie 
za granicą, będzie promować udział 
młodzieży w życiu społecznym i poprawi
szanse młodych ludzi na rynku pracy; 

7. popiera utworzenie kolejnego unijnego 
programu na rzecz kształcenia i młodzieży 
obejmującego osobny dział dla młodzieży 
z wynikającą z tego tytułu oddzielną linią 
budżetową oraz wspieranie tych grup, 
którzy działają na rzecz aktywizacji 
młodzieży, ale niekoniecznie w 
zinstytucjonalizowany sposób; uważa, że 
zdobywanie większych i różnorodnych 
umiejętności, również poprzez 
studiowanie, pracę lub wolontariat za 
granicą, promuje udział młodzieży w życiu 
społecznym, integrację europejską i 
poprawia szanse młodych ludzi na rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 211
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. popiera utworzenie programu „Erasmus 
dla wszystkich” i stworzenie osobnego 
działu dla młodzieży z oddzielną linią 
budżetową oraz wspieranie tych grup, 
którzy działają na rzecz aktywizacji 
młodzieży, ale nie w 
zinstytucjonalizowany sposób; uważa, że 
zdobywanie większych i różnorodnych 
umiejętności, również poprzez studiowanie 
za granicą, będzie promować udział 

7. popiera utworzenie programu „Erasmus 
dla wszystkich” i stworzenie osobnego 
działu dla młodzieży z oddzielną linią 
budżetową oraz wspieranie tych grup, 
którzy działają na rzecz aktywizacji 
młodzieży, ale nie w 
zinstytucjonalizowany sposób; uważa, że 
zdobywanie większych i różnorodnych 
umiejętności, również poprzez studiowanie
i pracę za granicą, będzie promować udział 
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młodzieży w życiu społecznym i poprawi 
szanse młodych ludzi na rynku pracy;

młodzieży w życiu społecznym, poprawi 
szanse młodych ludzi na rynku pracy i 
poprawi mobilność pracowników 
europejskich w ogóle;

Or. de

Poprawka 212
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. popiera utworzenie programu „Erasmus 
dla wszystkich” i stworzenie osobnego 
działu dla młodzieży z oddzielną linią 
budżetową oraz wspieranie tych grup, 
którzy działają na rzecz aktywizacji 
młodzieży, ale nie w
zinstytucjonalizowany sposób; uważa, że 
zdobywanie większych i różnorodnych 
umiejętności, również poprzez studiowanie 
za granicą, będzie promować udział 
młodzieży w życiu społecznym i poprawi 
szanse młodych ludzi na rynku pracy;

7. popiera utworzenie programu „Erasmus 
dla wszystkich” i stworzenie osobnego 
działu dla młodzieży z oddzielną linią 
budżetową oraz wspieranie tych grup, 
którzy działają na rzecz aktywizacji 
młodzieży, także w
niezinstytucjonalizowany sposób; uważa, 
że zdobywanie większych i różnorodnych 
umiejętności, również poprzez studiowanie 
za granicą, będzie promować udział 
młodzieży w życiu społecznym i poprawi 
szanse młodych ludzi na rynku pracy;

Or. de

Poprawka 213
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. popiera utworzenie programu „Erasmus 
dla wszystkich” i stworzenie osobnego 
działu dla młodzieży z oddzielną linią 
budżetową oraz wspieranie tych grup, 
którzy działają na rzecz aktywizacji 
młodzieży, ale nie w 

7. popiera utworzenie programu „Erasmus 
dla wszystkich” i stworzenie osobnego 
działu dla młodzieży z oddzielną linią 
budżetową oraz wspieranie tych grup, 
którzy działają na rzecz aktywizacji 
młodzieży, ale nie w 
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zinstytucjonalizowany sposób; uważa, że 
zdobywanie większych i różnorodnych 
umiejętności, również poprzez studiowanie 
za granicą, będzie promować udział 
młodzieży w życiu społecznym i poprawi 
szanse młodych ludzi na rynku pracy;

zinstytucjonalizowany sposób; uważa, że 
zdobywanie większych i różnorodnych 
umiejętności, również poprzez studiowanie 
za granicą, będzie promować aktywny 
udział młodzieży w życiu społecznym i 
poprawi szanse młodych ludzi na rynku 
pracy; poznane tam rozwiązania, 
pozyskane doświadczenia i metody pracy 
przyczyniają się do efektywniejszego 
wykonywania pracy;

Or. hu

Poprawka 214
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. popiera utworzenie programu „Erasmus 
dla wszystkich” i stworzenie osobnego 
działu dla młodzieży z oddzielną linią 
budżetową oraz wspieranie tych grup, 
którzy działają na rzecz aktywizacji 
młodzieży, ale nie w 
zinstytucjonalizowany sposób; uważa, że 
zdobywanie większych i różnorodnych 
umiejętności, również poprzez studiowanie 
za granicą, będzie promować udział 
młodzieży w życiu społecznym i poprawi 
szanse młodych ludzi na rynku pracy;

7. popiera utworzenie programu „Erasmus 
dla wszystkich” i stworzenie osobnego 
działu dla młodzieży z oddzielną linią 
budżetową oraz wspieranie tych grup, 
którzy działają na rzecz aktywizacji 
młodzieży, ale nie w 
zinstytucjonalizowany sposób; uważa, że 
zdobywanie większych i różnorodnych 
umiejętności, w szczególności 
umiejętności o charakterze ogólnym, 
takich jak umiejętności informacyjno-
komunikacyjne i językowe, w tym poprzez 
studiowanie za granicą, będzie promować 
udział młodzieży w życiu społecznym i 
poprawi szanse młodych ludzi na rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 215
Jean-Luc Bennahmias
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. popiera utworzenie programu „Erasmus 
dla wszystkich” i stworzenie osobnego 
działu dla młodzieży z oddzielną linią 
budżetową oraz wspieranie tych grup, 
którzy działają na rzecz aktywizacji 
młodzieży, ale nie w 
zinstytucjonalizowany sposób; uważa, że 
zdobywanie większych i różnorodnych
umiejętności, również poprzez studiowanie 
za granicą, będzie promować udział 
młodzieży w życiu społecznym i poprawi 
szanse młodych ludzi na rynku pracy; 

7. popiera utworzenie programu „Erasmus 
dla wszystkich” i stworzenie osobnego 
działu dla młodzieży z oddzielną linią 
budżetową oraz wspieranie tych grup, 
którzy działają na rzecz aktywizacji 
młodzieży, ale nie w 
zinstytucjonalizowany sposób; uważa, że 
zdobywanie większych umiejętności 
formalnych i nieformalnych, również 
poprzez studiowanie za granicą, będzie 
promować udział młodzieży w życiu 
społecznym i poprawi szanse młodych 
ludzi na rynku pracy; 

Or. fr

Poprawka 216
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla wielkie sukcesy systemów 
podwójnego kształcenia, w szczególności 
w zakresie ograniczana bezrobocia osób 
młodych, i zaleca każdemu państwu 
członkowskiemu, które nie dysponuje 
takim systemem, aby go wprowadziło w 
ramach działań na rzecz zwalczania 
bezrobocia osób młodych; podkreśla w 
tym kontekście konieczność odpowiednio 
wczesnego i kompleksowego włączenia do 
takich systemów partnerów społecznych;

Or. de
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Poprawka 217
Monika Panayotova

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji polegającą na utworzeniu 
systemu gwarancji kredytowych dla 
studentów stacjonarnych studiów 
magisterskich pobierających naukę w 
różnych krajach Europy, co w jeszcze 
większym stopniu ułatwi mobilność 
młodzieży i będzie stanowić bodziec do 
konkurencji pomiędzy europejskimi 
uczelniami;

Or. en

Poprawka 218
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję Europejską do 
uwzględnienia konkretnych działań 
ukierunkowanych na walkę z bezrobociem 
osób młodych we wszystkich swoich 
programach, biorąc pod uwagę globalną i 
zintegrowaną wizję zgodną ze 
sztandarową inicjatywą „Mobilna 
młodzież” w ramach strategii „Europa 
2020”;

Or. en

Poprawka 219
Raül Romeva i Rueda
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Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że młodzi ludzie powinni 
mieć prawo do możliwości zatrudnienia w 
swojej własnej społeczności oraz że należy 
podjąć prace dotyczące problemu 
nierówności terytorialnych w Europie w 
zakresie możliwości młodzieży;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla istotną rolę jaką w walce z 
bezrobociem osób młodych ma do 
odegrania Europejski Fundusz Społeczny 
oraz wzywa państwa członkowskie i 
instytucje zarządzające wszystkich 
programów operacyjnych do 
uwzględnienia środków zmierzających do 
osiągnięcia tego celu;

Or. en

Poprawka 221
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 8. wzywa państwa członkowskie do 
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popierania samozatrudnienia wśród ludzi 
młodych poprzez tworzenie systemu 
ułatwień i preferencyjnych warunków dla 
rozpoczęcia własnej działalności, np. przez 
likwidację biurokracji i wprowadzenie 
preferencyjnej polityki podatkowej;

popierania ludzi młodych decydujących się 
na samozatrudnienie;

Or. en

Poprawka 222
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
popierania samozatrudnienia wśród ludzi 
młodych poprzez tworzenie systemu 
ułatwień i preferencyjnych warunków dla 
rozpoczęcia własnej działalności, np. przez 
likwidację biurokracji i wprowadzenie 
preferencyjnej polityki podatkowej;

8. wzywa państwa członkowskie do 
popierania samozatrudnienia wśród ludzi 
młodych poprzez tworzenie systemu 
ułatwień i preferencyjnych warunków dla 
rozpoczęcia własnej działalności, np. przez 
likwidację biurokracji i poprawę dostępu 
do finansowania;

Or. en

Poprawka 223
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
popierania samozatrudnienia wśród ludzi 
młodych poprzez tworzenie systemu 
ułatwień i preferencyjnych warunków dla 
rozpoczęcia własnej działalności, np. przez 
likwidację biurokracji i wprowadzenie 
preferencyjnej polityki podatkowej;

8. wzywa państwa członkowskie do 
popierania młodych przedsiębiorców i
samozatrudnienia wśród ludzi młodych 
poprzez ułatwianie dostępu do zasobów 
finansowych przeznaczonych na 
rozpoczynanie własnej działalności oraz 
tworzenie systemu ułatwień i 
preferencyjnych warunków, np. przez 
likwidację biurokracji i wprowadzenie 
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preferencyjnej polityki podatkowej;

Or. en

Poprawka 224
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
popierania samozatrudnienia wśród ludzi 
młodych poprzez tworzenie systemu 
ułatwień i preferencyjnych warunków dla 
rozpoczęcia własnej działalności, np. przez 
likwidację biurokracji i wprowadzenie 
preferencyjnej polityki podatkowej;

8. dostrzega trudności napotykane przez 
młodych ludzi przy uzyskiwaniu dostępu 
do finansowania w związku z zakładaniem 
i rozwojem własnej działalności; wzywa 
państwa członkowskie do wspierania ludzi 
młodych w dokonywanych przez nich 
wyborach zawodowych, co obejmuje także 
wskazywanie samozatrudnienia jako 
możliwej opcji, poprzez tworzenie systemu 
ułatwień i preferencyjnych warunków dla 
rozpoczęcia własnej działalności; 
podkreśla, że mentoring sprawdził się jako 
forma wsparcia dla młodych 
przedsiębiorców i pracowników;

Or. en

Poprawka 225
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
popierania samozatrudnienia wśród ludzi 
młodych poprzez tworzenie systemu 
ułatwień i preferencyjnych warunków dla 
rozpoczęcia własnej działalności, np. przez 
likwidację biurokracji i wprowadzenie 
preferencyjnej polityki podatkowej;

8. wzywa państwa członkowskie do 
popierania samozatrudnienia wśród ludzi 
młodych poprzez tworzenie systemu 
ułatwień i preferencyjnych warunków dla 
rozpoczęcia własnej działalności, np. przez 
likwidację biurokracji, wprowadzenie 
preferencyjnej polityki podatkowej, 
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stworzenie bardziej przyjaznego klimatu 
dla inwestycji prywatnych oraz zajęcie się 
mającymi nieproporcjonalnie karzący 
charakter przepisami dotyczącymi 
upadłości;

Or. en

Poprawka 226
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
popierania samozatrudnienia wśród ludzi 
młodych poprzez tworzenie systemu 
ułatwień i preferencyjnych warunków dla 
rozpoczęcia własnej działalności, np. przez 
likwidację biurokracji i wprowadzenie 
preferencyjnej polityki podatkowej;

8. wzywa państwa członkowskie do 
popierania samozatrudnienia wśród ludzi 
młodych poprzez tworzenie systemu 
ułatwień i preferencyjnych warunków dla 
rozpoczęcia własnej działalności, np. przez 
likwidację biurokracji i wprowadzenie 
preferencyjnej polityki podatkowej, a także 
zachęcania pracodawców poprzez 
programy „pierwszej bezpłatnej pracy”, 
które umożliwiają młodym ludziom 
zdobycie doświadczenia zawodowego, 
bowiem często na ścieżce rozwoju brakuje 
pierwszego kroku, chociaż młoda siła 
robocza jest zasadniczo bardziej mobilna 
niż pracownicy starsi bądź posiadający 
rodzinę;

Or. hu

Poprawka 227
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 8. wzywa państwa członkowskie do 
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popierania samozatrudnienia wśród ludzi 
młodych poprzez tworzenie systemu 
ułatwień i preferencyjnych warunków dla 
rozpoczęcia własnej działalności, np. przez 
likwidację biurokracji i wprowadzenie 
preferencyjnej polityki podatkowej;

popierania samozatrudnienia wśród ludzi 
młodych poprzez tworzenie systemu 
ułatwień i preferencyjnych warunków dla
rozpoczęcie własnej działalności, np. przez 
likwidację biurokracji, zwiększenie ilości 
szkoleń z przedsiębiorczości, utworzenie i 
rozwijanie inkubatorów przedsiębiorczości
oraz wprowadzenie preferencyjnej polityki 
podatkowej;

Or. fi

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
popierania samozatrudnienia wśród ludzi 
młodych poprzez tworzenie systemu 
ułatwień i preferencyjnych warunków dla 
rozpoczęcia własnej działalności, np. przez 
likwidację biurokracji i wprowadzenie 
preferencyjnej polityki podatkowej;

8. wzywa państwa członkowskie do 
popierania samozatrudnienia wśród ludzi 
młodych poprzez tworzenie systemu 
ułatwień i preferencyjnych warunków dla 
rozpoczęcia własnej działalności, np. przez 
likwidację biurokracji, wprowadzenie 
preferencyjnej polityki podatkowej, a także 
ułatwienie dostępu do kredytów 
finansowych oraz skutecznych 
mechanizmów doradztwa i mentoringu;

Or. en

Poprawka 229
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 8. wzywa państwa członkowskie do 



AM\937186PL.doc 131/187 PE510.867v01-00

PL

popierania samozatrudnienia wśród ludzi 
młodych poprzez tworzenie systemu 
ułatwień i preferencyjnych warunków dla 
rozpoczęcia własnej działalności, np. przez 
likwidację biurokracji i wprowadzenie 
preferencyjnej polityki podatkowej;

popierania samozatrudnienia wśród ludzi 
młodych poprzez tworzenie systemu 
ułatwień i preferencyjnych warunków dla 
rozpoczęcia własnej działalności, np. przez 
likwidację biurokracji i wprowadzenie 
preferencyjnej polityki podatkowej; 
podkreśla jednocześnie, że prowadzenie 
działalności gospodarczej jest wprawdzie 
drogą, którą młodzi ludzie jak najbardziej 
mogą iść i która jest godna polecenia, 
jednak że w tym kontekście w praktyce 
pojawia się wiele problemów, które trzeba 
pilnie zwalczać, przede wszystkim wysokie 
ryzyko niewypłacalności przy zakładaniu 
nowych przedsiębiorstw przez młodych 
ludzi, zwiększone ryzyko, że młodzi ludzie 
prowadzący działalność, mimo że będą 
mieli pracę, pozostaną dotknięci 
ubóstwem („ubodzy pracujący”)5, szeroko 
stosowana przez wiele przedsiębiorstw 
praktyka polegająca na korzystaniu z 
usług osób samozatrudnionych w miejsce 
tworzenia stałych miejsc pracy w celu 
przeniesienia na tych młodych ludzi 
pozapłacowych kosztów pracy, a także 
rosnący problem pozornego 
samozatrudnienia;
__________________
5 Eurofound (2010 r.), Ubóstwo 
pracowników w Europie. Urząd Publikacji 
Unii Europejskiej, Luksemburg.

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. w porozumieniu z Komisją Europejską 
wzywa państwa członkowskie do 
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ustanowienia planu zachęt podatkowych, 
mających na celu promocję zatrudnienia 
młodych ludzi oraz wsparcie 
przedsiębiorstw zatrudniających 
pracowników poniżej 35. roku życia, 
poprzez tworzenie zachęt dla 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, do 
zatrudniania młodych ludzi na czas 
nieokreślony. W tym celu państwa 
członkowskie, zgodnie z propozycją 
Komisji Europejskiej zawartą w pakiecie 
na rzecz zatrudnienia, mogą wykorzystać 
takie narzędzia jak stosowanie 
subsydiowania wynagrodzeń i 
zmniejszenie klina podatkowego, głównie 
składek odprowadzanych przez 
pracodawców na ubezpieczenie społeczne;

Or. it

Poprawka 231
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście promocji samozatrudnienia 
wśród ludzi młodych, proponowaną 
kontynuację instrumentu 
mikrofinansowego Progress w Programie 
na rzecz przemian i innowacji społecznych 
na lata 2014–2020 w celu lepszego 
zaspokojenia popytu również wśród ludzi 
młodych;

9. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście promocji samozatrudnienia 
wśród ludzi młodych, proponowaną 
kontynuację instrumentu 
mikrofinansowego Progress w Programie 
na rzecz przemian i innowacji społecznych 
na lata 2014–2020 oraz zaangażowanie 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 
zakresie ułatwiania młodym ludziom 
dostępu do wsparcia finansowego w celu 
lepszego zaspokojenia popytu również 
wśród ludzi młodych;

Or. en
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Poprawka 232
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście promocji samozatrudnienia 
wśród ludzi młodych, proponowaną 
kontynuację instrumentu 
mikrofinansowego Progress w Programie 
na rzecz przemian i innowacji społecznych 
na lata 2014–2020 w celu lepszego 
zaspokojenia popytu również wśród ludzi 
młodych;

9. zauważa proponowaną kontynuację 
instrumentu mikrofinansowego Progress w 
Programie na rzecz przemian i innowacji 
społecznych na lata 2014–2020;

Or. en

Poprawka 233
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście promocji samozatrudnienia 
wśród ludzi młodych, proponowaną 
kontynuację instrumentu 
mikrofinansowego Progress w Programie 
na rzecz przemian i innowacji społecznych 
na lata 2014–2020 w celu lepszego 
zaspokojenia popytu również wśród ludzi 
młodych;

9. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście promocji samozatrudnienia 
wśród ludzi młodych, proponowaną 
kontynuację instrumentu 
mikrofinansowego Progress w Programie 
na rzecz przemian i innowacji społecznych 
na lata 2014–2020 w celu lepszego 
zaspokojenia popytu również wśród ludzi 
młodych, wspierając uruchamianie 
„przedsiębiorstw garażowych” już w 
środowisku słuchaczy szkół wyższych, 
studentów;

Or. hu
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Poprawka 234
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście promocji samozatrudnienia 
wśród ludzi młodych, proponowaną 
kontynuację instrumentu 
mikrofinansowego Progress w Programie 
na rzecz przemian i innowacji społecznych 
na lata 2014–2020 w celu lepszego 
zaspokojenia popytu również wśród ludzi 
młodych;

9. z zadowoleniem przyjmuje, w 
kontekście promocji samozatrudnienia 
wśród ludzi młodych, proponowaną 
kontynuację instrumentu 
mikrofinansowego Progress w Programie 
na rzecz przemian i innowacji społecznych 
na lata 2014–2020 w celu lepszego 
zaspokojenia popytu również wśród ludzi 
młodych; podkreśla, że trzy podprogramy 
programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, Progress, EURES, a także 
mikrofinansowanie i przedsiębiorczość 
społeczna są działaniami na rzecz 
zwalczania bezrobocia osób młodych;

Or. de

Poprawka 235
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. z zadowoleniem przyjmuje inwestycje 
o charakterze krótko- i długoterminowym, 
takie jak inicjatywa na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych, ale ostrzega z drugiej 
strony, że brak jest długoterminowych, 
strukturalnych wysiłków oraz reform, 
które powinny doprowadzić do 
przystosowania systemów kształcenia w 
niektórych państwach członkowskich do 
wyzwań przyszłości, w celu zabezpieczenia 
szans zatrudnienia;

Or. en
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Poprawka 236
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że w ramach gospodarki 
internetowej na każde zamykane miejsce 
pracy poza tym sektorem tworzonych jest 
2,6 miejsc pracy, dlatego też istotne jest, 
aby młodzi ludzie przekuli swoje 
umiejętności elektroniczne w zakresie 
programowania, projektowania lub 
marketingu społecznościowego w 
zatrudnienie, korzystając przy tym z 
dostępnych funduszy europejskich i 
krajowych;

Or. en

Poprawka 237
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
na rzecz wewnątrzunijnej mobilności 
młodych ludzi, np. MobiPro;

Or. de

Poprawka 238
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9b. z zadowoleniem przyjmuje inwestycje 
krótko- i średnioterminowe, takie jak 
inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych, napomina jednak, że brakuje 
starań długoterminowych o charakterze 
strukturalnym oraz reformy, która 
przygotuje systemy kształcenia w 
niektórych państwach członkowskich do 
wyzwań przyszłości w celu 
zagwarantowania szans zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 239
Monika Panayotova

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do wprowadzenia ambitnego 
kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i samozatrudnienia dla 
wszystkich młodych ludzi na wszystkich 
różnorodnych poziomach;

10. wzywa Komisję do utworzenia i 
wdrożenia, wspólnie z państwami 
członkowskimi, ambitnego 
kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i samozatrudnienia dla 
wszystkich młodych ludzi na wszystkich 
różnorodnych poziomach. Zastosowanie 
zintegrowanego podejścia w przypadku
szeregu różnych programów i źródeł 
finansowania krajowego i unijnego w celu 
uzyskania efektu synergii przyczynia się 
do skutecznego wdrożenia działań na 
rzecz zatrudnienia młodzieży. W świetle 
zbliżającego się okresu programowania 
2014–2020 proponuje Komisji 
przeprowadzenie wszechstronnej analizy 
programów unijnych oraz źródeł 
finansowania w zakresie kształcenia, 
szkoleń i walki z bezrobociem osób 
młodych w okresie programowania 2007–
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2013.

Or. en

Poprawka 240
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do wprowadzenia ambitnego 
kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i samozatrudnienia dla 
wszystkich młodych ludzi na wszystkich 
różnorodnych poziomach;

10. wzywa do wprowadzenia ambitnego 
kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia, samozatrudnienia i 
mobilności zawodowej dla wszystkich 
młodych ludzi na wszystkich różnorodnych 
poziomach;

Or. de

Poprawka 241
Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do wprowadzenia ambitnego 
kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i samozatrudnienia dla 
wszystkich młodych ludzi na wszystkich 
różnorodnych poziomach;

10. wzywa do wprowadzenia ambitnego 
kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia i inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia dla wszystkich młodych ludzi 
na wszystkich różnorodnych poziomach;

Or. en
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Poprawka 242
Alejandro Cercas

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do wprowadzenia ambitnego 
kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i samozatrudnienia dla 
wszystkich młodych ludzi na wszystkich 
różnorodnych poziomach;

10. wzywa do wprowadzenia zarówno na 
szczeblu europejskim, jak i krajowym 
ambitnego kompleksowego podejścia 
politycznego obejmującego w sposób 
zintegrowany edukację, szkolenia, 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i 
samozatrudnienia dla wszystkich młodych 
ludzi na wszystkich różnorodnych 
poziomach;

Or. es

Poprawka 243
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do wprowadzenia ambitnego 
kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i samozatrudnienia dla 
wszystkich młodych ludzi na wszystkich 
różnorodnych poziomach;

10. zachęca państwa członkowskie do 
szerokich konsultacji z uczelniami i 
innymi placówkami edukacyjnymi w celu 
jak najlepszego dostosowania ich oferty 
szkoleniowej do potrzeb rynku pracy;
wzywa do wprowadzenia ambitnego 
kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i samozatrudnienia dla 
wszystkich młodych ludzi na wszystkich 
różnorodnych poziomach;

Or. pl
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Poprawka 244
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do wprowadzenia ambitnego 
kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i samozatrudnienia dla 
wszystkich młodych ludzi na wszystkich 
różnorodnych poziomach;

10. wzywa do wprowadzenia ambitnego 
kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i przedsiębiorczości dla 
wszystkich młodych ludzi na wszystkich 
różnorodnych poziomach;

Or. fr

Poprawka 245
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do wprowadzenia ambitnego,
kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i samozatrudnienia dla 
wszystkich młodych ludzi na wszystkich 
różnorodnych poziomach;

10. wzywa do wprowadzenia ambitnego,
kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia wysokiej jakości i 
samozatrudnienia dla wszystkich młodych 
ludzi na wszystkich różnorodnych 
poziomach;

Or. de

Poprawka 246
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do wprowadzenia ambitnego, 10. wzywa do wprowadzenia ambitnego,
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kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i samozatrudnienia dla 
wszystkich młodych ludzi na wszystkich 
różnorodnych poziomach;

kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i samozatrudnienia dla 
wszystkich młodych ludzi na wszystkich 
różnorodnych poziomach, przy czym 
jasnym priorytetem powinno być 
kształcenie pod kątem szans zatrudnienia, 
jednak bez ograniczania oferty oświatowej 
jako takiej;

Or. de

Poprawka 247
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do wprowadzenia ambitnego 
kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i samozatrudnienia dla 
młodych ludzi na wszystkich poziomach;

10. wzywa do wprowadzenia ambitnego 
kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i samozatrudnienia dla 
młodych ludzi na wszystkich poziomach, 
szczególny nacisk kładąc na zdobywanie 
większych kompetencji w zakresie 
wspólnych wartości społecznych, takich 
jak tolerancja i współpraca, które to 
kompetencje są priorytetowe już w 
obowiązkowym systemie szkolnictwa 
podstawowego;

Or. hu

Poprawka 248
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa do wprowadzenia ambitnego 
kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i samozatrudnienia dla 
wszystkich młodych ludzi na wszystkich 
różnorodnych poziomach;

10. wzywa do wprowadzenia ambitnego 
kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany 
edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i samozatrudnienia dla 
wszystkich młodych ludzi na wszystkich 
różnorodnych poziomach; podkreśla, że 
bezrobocie osób młodych jest powiązane z 
ogólnym zahamowaniem wzrostu 
gospodarczego w UE; podkreśla w 
związku z tym pilną potrzebę nadania 
priorytetu wzrostowi sprzyjającemu 
tworzeniu miejsc pracy, z którego 
skorzystają także młodzi ludzie, oraz 
podjęcia kwestii barier strukturalnych 
napotykanych przez młodych ludzi 
wchodzących na rynek pracy;

Or. en

Poprawka 249
Emilie Turunen, Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję Europejską do 
przedstawienia propozycji w przedmiocie 
programu europejskiego korpusu 
młodzieży, umożliwiającego młodym 
ludziom poniżej 30. roku życia z całej 
Europy podjęcie wolontariatu w innym niż 
ich własne państwie członkowskim przez 
okres maksymalnie trzech miesięcy; 
zauważa, że ideą europejskiego korpusu 
młodzieży jest danie młodym ludziom 
szansy wykorzystania i poprawy 
umiejętności edukacyjnych i społecznych, 
zwiększenia wiedzy na temat innego 
państwa członkowskiego oraz promowanie 
przyjaźni i integracji w UE; podkreśla, że 
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praca wykonywana przez członków 
korpusu młodzieży musi być pracą 
wolontariacką, za którą nie przysługuje 
zapłata i która nie może zastępować 
miejsc pracy istniejących w odwiedzanym 
państwie; uważa, że europejski korpus 
młodzieży powinien zostać powołany do 
życia w formie partnerstwa publiczno-
prywatnego, którego celem będzie 
utworzenie programu, w ramach którego 
młodzi ludzie będą mogli otrzymać 
indywidualny grant pokrywający koszty 
podróży i utrzymania przez okres 
maksymalnie trzech miesięcy; 

Or. en

Poprawka 250
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa, że instytucje oświatowe i/lub 
szkoleniowe powinny zapewnić swoim
studentom staże stanowiące uzupełnienie 
programu nauczania, tak aby mogli oni 
zdobywać doświadczenie w wybranej przez 
siebie dziedzinie, aby ułatwić im naukę i 
włączenie w rynek pracy;

Or. pt

Poprawka 251
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla potrzebę odpowiedniego 
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regulowania przez państwa członkowskie 
staży zawodowych, przy czym staże te 
powinny łączyć się z dziedziną, w której 
kształcony jest dany uczeń, a staże 
bezpłatne powinny być zabronione;

Or. pt

Poprawka 252
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania, 
jak również utrzymania wspólnego 
standardu jakości dla staży i praktyk 
zawodowych; podkreśla, że należy czynnie 
wspierać oraz zwiększać znajomość takich 
programów wśród przedsiębiorców;

11. popiera ideę Europejskiej karty na 
rzecz jakości staży i praktyk zawodowych1

oraz wzywa Komisję i Radę do 
formalnego poparcia karty; wzywa Radę i
państwa członkowskie do przedstawienia 
Radzie zalecenia dotyczącego 
Europejskiej karty na rzecz jakości staży i 
praktyk zawodowych, co stanowić będzie 
pierwszy krok; podkreśla, że staże 
stanowią część kształcenia i nie mogą 
zastępować prawdziwej pracy, a ponadto 
że muszą spełniać określone minimalne 
standardy. Standardy te muszą obejmować 
co najmniej skrócony opis stanowiska lub 
wymaganych kwalifikacji, ramy czasowe 
staży, minimalne wynagrodzenie w 
oparciu o standardy dotyczące kosztów 
życia w miejscu odbywania stażu, zgodnie 
z tradycjami krajowymi, ubezpieczenie w 
obszarze zatrudnienia, świadczenia 
społeczne zgodne z lokalnymi 
standardami i jasne powiązanie z 
konkretnym programem kształcenia; 
podkreśla, że należy czynnie wspierać oraz 
zwiększać znajomość takich standardów
wśród przedsiębiorców; wzywa państwa 
członkowskie do uzupełnienia tych 
działań poprzez wysokiej jakości ramy dla 
staży i praktyk, przeznaczenie 
odpowiedniego wsparcia finansowego i 
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utworzenie obowiązkowego systemu 
monitorowania, jak również utrzymanie 
wspólnego standardu jakości dla staży i 
praktyk zawodowych;
__________________
1 http://qualityinternships.eu/.

Or. en

Poprawka 253
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania, 
jak również utrzymania wspólnego 
standardu jakości dla staży i praktyk 
zawodowych; podkreśla, że należy czynnie 
wspierać oraz zwiększać znajomość takich 
programów wśród przedsiębiorców;

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży zapewniających to, że staże są 
dostosowane do potrzeb młodych ludzi,
oraz uwzględniających godziwe 
wynagrodzenie, prawa pracownicze i 
warunki pracy, przy zagwarantowaniu, że 
nie wpływa to negatywnie na 
wynagrodzenia i warunki pracy obecnych 
pracowników, przeznaczenia 
odpowiedniego wsparcia finansowego i 
utworzenia obowiązkowego systemu 
monitorowania, jak również utrzymania 
wspólnego standardu jakości dla staży i 
praktyk zawodowych; podkreśla, że należy 
czynnie wspierać oraz zwiększać 
znajomość takich programów

Or. en

Poprawka 254
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania, 
jak również utrzymania wspólnego 
standardu jakości dla staży i praktyk 
zawodowych; podkreśla, że należy czynnie 
wspierać oraz zwiększać znajomość takich 
programów wśród przedsiębiorców;

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości 
europejskiego programu ramowego dla 
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania, 
jak również utrzymania wspólnego 
obligatoryjnego standardu jakości dla staży 
i praktyk zawodowych; podkreśla, że 
należy czynnie wspierać oraz zwiększać 
znajomość takich programów wśród 
przedsiębiorców;

Or. de

Poprawka 255
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania, 
jak również utrzymania wspólnego 
standardu jakości dla staży i praktyk 
zawodowych; podkreśla, że należy czynnie 
wspierać oraz zwiększać znajomość takich 
programów wśród przedsiębiorców;

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania, 
jak również utrzymania wspólnego 
standardu jakości dla staży i praktyk 
zawodowych obejmującego kryteria 
odpowiedniej płacy, warunków pracy oraz 
BHP niezależnie od czasu trwania stażu 
lub praktyki; podkreśla, że należy czynnie 
wspierać oraz zwiększać znajomość takich 
programów wśród przedsiębiorców;

Or. en

Poprawka 256
Jutta Steinruck
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania, 
jak również utrzymania wspólnego 
standardu jakości dla staży i praktyk 
zawodowych; podkreśla, że należy czynnie 
wspierać oraz zwiększać znajomość takich 
programów wśród przedsiębiorców;

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania, 
jak również utrzymania wspólnego 
standardu jakości dla staży i praktyk 
zawodowych w celu zwalczania, przy 
zastosowaniu jasnych zasad, 
wykorzystywania stażystów jako taniego 
zastępstwa dla pracowników; podkreśla, że 
należy czynnie wspierać oraz zwiększać 
znajomość takich programów wśród 
przedsiębiorców;

Or. de

Poprawka 257
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania, 
jak również utrzymania wspólnego 
standardu jakości dla staży i praktyk 
zawodowych; podkreśla, że należy czynnie 
wspierać oraz zwiększać znajomość takich 
programów wśród przedsiębiorców;

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania, 
jak również utrzymania wspólnego 
standardu jakości dla staży i praktyk 
zawodowych, przy czym należy zaznaczyć, 
że wszystkie staże trwające więcej niż 
miesiąc powinny być wynagradzane 
odpowiednio do nakładu pracy; podkreśla, 
że należy czynnie wspierać oraz zwiększać 
znajomość takich programów wśród 
przedsiębiorców;
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Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania, 
jak również utrzymania wspólnego 
standardu jakości dla staży i praktyk 
zawodowych; podkreśla, że należy czynnie 
wspierać oraz zwiększać znajomość takich 
programów wśród przedsiębiorców;

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, uwzględniających środki w zakresie 
mobilności w ramach Unii Europejskiej 
oraz całego świata, przeznaczenia 
odpowiedniego wsparcia finansowego i 
utworzenia obowiązkowego systemu 
monitorowania, jak również utrzymania 
wspólnego standardu jakości dla staży i 
praktyk zawodowych; podkreśla, że należy 
czynnie wspierać oraz zwiększać 
znajomość takich programów wśród 
przedsiębiorców;

Or. en

Poprawka 259
Sylvana Rapti, Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania, 
jak również utrzymania wspólnego 
standardu jakości dla staży i praktyk 
zawodowych; podkreśla, że należy czynnie 
wspierać oraz zwiększać znajomość takich 

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania i 
kontroli w celu zapobiegania sytuacjom, w 
których stażyści są wykorzystywani 
zamiast pracowników pełnoetatowych, jak 
również utrzymania wspólnego standardu 
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programów wśród przedsiębiorców; jakości dla staży i praktyk zawodowych; 
podkreśla, że należy czynnie wspierać oraz 
zwiększać znajomość takich programów 
wśród przedsiębiorców;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania, 
jak również utrzymania wspólnego 
standardu jakości dla staży i praktyk 
zawodowych; podkreśla, że należy czynnie 
wspierać oraz zwiększać znajomość takich 
programów wśród przedsiębiorców;

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, w sposób jasny określających prawa 
i obowiązki stażystów, przeznaczenia 
odpowiedniego wsparcia finansowego i 
utworzenia obowiązkowego systemu 
monitorowania, jak również utrzymania 
wspólnego standardu jakości dla staży i 
praktyk zawodowych; podkreśla, że należy 
czynnie wspierać oraz zwiększać 
znajomość takich programów wśród 
przedsiębiorców; ponadto wzywa państwa 
członkowskie do zagwarantowania, że 
stażyści są odpowiednio wynagrodzeni, 
zgodnie z układami zbiorowymi pracy oraz 
przepisami w zakresie płacy minimalnej;

Or. en

Poprawka 261
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania, 
jak również utrzymania wspólnego 
standardu jakości dla staży i praktyk 
zawodowych; podkreśla, że należy czynnie 
wspierać oraz zwiększać znajomość takich 
programów wśród przedsiębiorców;

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania, 
jak również utrzymania wspólnego 
standardu jakości dla staży i praktyk 
zawodowych; podkreśla, że należy czynnie 
wspierać oraz zwiększać znajomość takich 
programów wśród przedsiębiorców; wzywa 
do współpracy instytucji oświatowych i 
szkoleniowych państw członkowskich oraz 
współpracy pomiędzy publicznymi i 
prywatnymi przedsiębiorstwami a 
organizacjami pozarządowymi, do 
wzmocnienia partnerstwa, utrzymywania 
stałych kontaktów i ciągłej wymiany 
informacji w zakresie dostępnych 
stanowisk praktykanckich oraz 
pełnowymiarowych miejsc pracy. Dlatego 
też wzywa państwa członkowskie do 
informowania poprzez wszelkie dostępne 
instrumenty młodych przedsiębiorców o 
istniejących w regionie możliwościach 
zdobycia praktyki zawodowej oraz 
dostępnych stanowiskach;

Or. hu

Poprawka 262
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania, 
jak również utrzymania wspólnego 

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wysokiej jakości ram dla 
staży, przeznaczenia odpowiedniego 
wsparcia finansowego i utworzenia 
obowiązkowego systemu monitorowania, 
jak również utrzymania wspólnego 
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standardu jakości dla staży i praktyk 
zawodowych; podkreśla, że należy czynnie 
wspierać oraz zwiększać znajomość takich 
programów wśród przedsiębiorców;

standardu jakości dla staży i praktyk 
zawodowych; podkreśla, że należy czynnie 
wspierać oraz zwiększać znajomość takich 
programów wśród przedsiębiorców; 
podkreśla, że nie może być zgody na 
wykorzystywanie młodych ludzi poprzez 
nieodpłatne staże oraz że takie stosunki 
pracy powinny być nakierowane na 
ograniczone w czasie programy 
kształcenia powiązane z doradztwem, 
nadzorem i realizacją celów 
edukacyjnych;

Or. de

Poprawka 263
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia szczególnej uwagi na wysokie 
bezrobocie wśród młodych migrantów i do 
nadania priorytetu kwestii integracji na 
rynku pracy oraz uwzględnienia 
problematyki integracji, ponieważ praca 
jest kluczem do udanej integracji;

Or. de

Poprawka 264
Minodora Cliveti

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. ubolewa na tym, że ludzie młodzi 
późno wchodzą na rynek pracy, co wpływa 
na ostateczną wartość składek do pełnej 
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emerytury; dlatego uważa, że czas 
spędzony na stażach należy uwzględnić 
przy obliczaniu ostatecznej wysokości 
emerytury;

Or. en

Poprawka 265
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla kluczową rolę praktyk i 
nauki w procesie zdobywania pierwszego 
doświadczenia zawodowego, które stanowi 
ważną „ścieżkę” prowadzącą do dostępu
do rynku pracy i rozwoju osób na rynku 
pracy;

Or. el

Poprawka 266
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
rozwoju systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego zgodnie z potrzebami i 
wymaganiami rynku pracy oraz do 
promowania ustawicznego dialogu 
pomiędzy podmiotami prowadzącymi 
kształcenie i szkolenie zawodowe a 
pracodawcami w celu zagwarantowania, 
że osoby kończące naukę dysponują 
umiejętnościami i kompetencjami 
dopasowanymi do oczekiwań 
pracodawców;
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Or. en

Poprawka 267
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia szczególnej uwagi na wyższą 
stopę bezrobocia wśród młodych
imigrantów oraz nadania priorytetu 
kwestii integracji na rynku pracy oraz 
uwzględniania problematyki integracji, 
gdyż praca stanowi klucz do skutecznej 
integracji;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania – do końca 2013 r. –
jednoznacznej propozycji dotyczącej ram 
jakości dla staży zawierających precyzyjne 
kryteria jakościowe wskazane we wniosku 
KE rozpoczynającym drugi etap 
negocjacji z partnerami społecznymi na 
szczeblu europejskim w sprawie ram 
jakości dla staży (COM(2012)0728);

Or. en
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Poprawka 269
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 11b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. wspiera wzmacnianie i rozszerzanie 
znaczenia praktyk i staży w systemie 
kształcenia (szkolnictwo średnie 
techniczne, szkolenie zawodowe 
podstawowe, szkolnictwo wyższe) na 
regulowanych warunkach jednak z 
założeniem, że nie będą one 
funkcjonowały jako „substytuty” dla 
istniejących już miejsc pracy lub dla 
bezpośrednich potrzeb zatrudnienia;

Or. el

Poprawka 270
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że sojusz na rzecz 
przygotowania zawodowego również 
powinien wspierać europejskie i krajowe 
kampanie na rzecz zmiany postrzegania 
kształcenia zawodowego oraz organizować 
regularne forum dyskusji nad 
monitorowaniem europejskiej strategii na 
rzecz praktyk z udziałem zainteresowanych 
podmiotów europejskich i krajowych; 
podkreśla, że potrzebne są także zachęty 
ułatwiające finansowanie transgranicznych 
działań szkoleniowych, pozwalających 
przedsiębiorstwom i partnerom 
społecznym na udział w tworzeniu systemu 
podwójnego kształcenia;

12. podkreśla, że sojusz na rzecz 
przygotowania zawodowego również 
powinien wspierać europejskie, krajowe, 
regionalne i lokalne kampanie na rzecz 
zmiany postrzegania kształcenia 
zawodowego oraz organizować regularne 
forum dyskusji nad monitorowaniem 
europejskiej strategii na rzecz praktyk z 
udziałem zainteresowanych podmiotów 
europejskich, krajowych, regionalnych i 
lokalnych; podkreśla, że potrzebne są 
także zachęty ułatwiające finansowanie 
transgranicznych działań szkoleniowych, 
pozwalających przedsiębiorstwom i 
partnerom społecznym na udział w 
tworzeniu systemu podwójnego 
kształcenia;
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Poprawka 271
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że sojusz na rzecz 
przygotowania zawodowego również 
powinien wspierać europejskie i krajowe 
kampanie na rzecz zmiany postrzegania 
kształcenia zawodowego oraz organizować 
regularne forum dyskusji nad 
monitorowaniem europejskiej strategii na 
rzecz praktyk z udziałem zainteresowanych 
podmiotów europejskich i krajowych; 
podkreśla, że potrzebne są także zachęty 
ułatwiające finansowanie transgranicznych 
działań szkoleniowych, pozwalających 
przedsiębiorstwom i partnerom 
społecznym na udział w tworzeniu systemu 
podwójnego kształcenia;

12. podkreśla, że sojusz na rzecz 
przygotowania zawodowego również 
powinien wspierać europejskie, krajowe, 
regionalne i lokalne kampanie na rzecz 
zmiany postrzegania kształcenia 
zawodowego oraz organizować regularne 
forum dyskusji nad monitorowaniem 
europejskiej strategii na rzecz praktyk z 
udziałem zainteresowanych podmiotów 
europejskich, krajowych, regionalnych i 
lokalnych; podkreśla, że potrzebne są 
także zachęty ułatwiające finansowanie 
transgranicznych działań szkoleniowych, 
pozwalających przedsiębiorstwom i 
partnerom społecznym na udział w 
tworzeniu systemu podwójnego 
kształcenia;

Or. en

Poprawka 272
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że sojusz na rzecz 
przygotowania zawodowego również 
powinien wspierać europejskie i krajowe
kampanie na rzecz zmiany postrzegania 
kształcenia zawodowego oraz organizować 

12. wzywa europejskich partnerów 
społecznych do dalszego prowadzenia 
ukierunkowanych na wyniki negocjacji 
dotyczących sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego; podkreśla, że 
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regularne forum dyskusji nad 
monitorowaniem europejskiej strategii na 
rzecz praktyk z udziałem zainteresowanych 
podmiotów europejskich i krajowych; 
podkreśla, że potrzebne są także zachęty 
ułatwiające finansowanie
transgranicznych działań szkoleniowych, 
pozwalających przedsiębiorstwom i 
partnerom społecznym na udział w 
tworzeniu systemu podwójnego 
kształcenia;

taki sojusz również powinien wspierać 
kampanie na rzecz zmiany postrzegania 
kształcenia zawodowego oraz organizować 
regularne forum dyskusji nad 
monitorowaniem europejskiej strategii na 
rzecz praktyk z udziałem zainteresowanych 
podmiotów; podkreśla, że dostęp do 
finansowania transgranicznych działań 
szkoleniowych musi zostać usprawniony 
oraz wzywa partnerów społecznych do 
dalszego aktywnego zaangażowania w 
tworzenie systemu podwójnego kształcenia

Or. en

Poprawka 273
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że sojusz na rzecz 
przygotowania zawodowego również 
powinien wspierać europejskie i krajowe 
kampanie na rzecz zmiany postrzegania 
kształcenia zawodowego oraz organizować 
regularne forum dyskusji nad 
monitorowaniem europejskiej strategii na 
rzecz praktyk z udziałem zainteresowanych 
podmiotów europejskich i krajowych; 
podkreśla, że potrzebne są także zachęty 
ułatwiające finansowanie transgranicznych 
działań szkoleniowych, pozwalających 
przedsiębiorstwom i partnerom 
społecznym na udział w tworzeniu systemu 
podwójnego kształcenia;

12. podkreśla, że sojusz na rzecz 
przygotowania zawodowego również 
powinien wspierać europejskie i krajowe 
kampanie na rzecz zmiany postrzegania 
kształcenia zawodowego, gwarantując 
jednakowe warunki dostępu do wyższego 
wykształcenia zarówno dla uczniów szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe, jak i 
dla pozostałych uczniów, oraz 
organizować regularne forum dyskusji nad 
monitorowaniem europejskiej strategii na 
rzecz praktyk z udziałem zainteresowanych 
podmiotów europejskich i krajowych; 
podkreśla, że potrzebne są także zachęty 
ułatwiające finansowanie transgranicznych 
działań szkoleniowych, pozwalających 
przedsiębiorstwom i partnerom 
społecznym na udział w tworzeniu systemu 
podwójnego kształcenia;

Or. pt
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Poprawka 274
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że sojusz na rzecz 
przygotowania zawodowego również 
powinien wspierać europejskie i krajowe 
kampanie na rzecz zmiany postrzegania 
kształcenia zawodowego oraz organizować 
regularne forum dyskusji nad 
monitorowaniem europejskiej strategii na 
rzecz praktyk z udziałem zainteresowanych 
podmiotów europejskich i krajowych; 
podkreśla, że potrzebne są także zachęty 
ułatwiające finansowanie 
transgranicznych działań szkoleniowych, 
pozwalających przedsiębiorstwom i 
partnerom społecznym na udział w 
tworzeniu systemu podwójnego 
kształcenia;

12. podkreśla, że sojusz na rzecz 
przygotowania zawodowego również 
powinien wspierać europejskie i krajowe 
kampanie na rzecz zmiany postrzegania 
kształcenia zawodowego oraz organizować 
regularne forum dyskusji nad 
monitorowaniem europejskiej strategii na 
rzecz praktyk z udziałem zainteresowanych 
podmiotów europejskich i krajowych; 
podkreśla, że potrzebne są także zachęty 
ułatwiające transgraniczne działania 
szkoleniowe, pozwalające
przedsiębiorstwom i partnerom 
społecznym na udział w tworzeniu systemu 
podwójnego kształcenia;

Or. en

Poprawka 275
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że sojusz na rzecz 
przygotowania zawodowego również 
powinien wspierać europejskie i krajowe 
kampanie na rzecz zmiany postrzegania 
kształcenia zawodowego oraz organizować 
regularne forum dyskusji nad 
monitorowaniem europejskiej strategii na 
rzecz praktyk z udziałem zainteresowanych 
podmiotów europejskich i krajowych; 
podkreśla, że potrzebne są także zachęty 
ułatwiające finansowanie transgranicznych 

12. podkreśla, że sojusz na rzecz 
przygotowania zawodowego również 
powinien wspierać europejskie i krajowe 
kampanie na rzecz zmiany postrzegania 
kształcenia zawodowego oraz organizować 
regularne forum dyskusji nad 
monitorowaniem europejskiej strategii na 
rzecz praktyk z udziałem zainteresowanych 
podmiotów europejskich i krajowych; 
podkreśla, że potrzebne są także zachęty 
ułatwiające finansowanie transgranicznych 
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działań szkoleniowych, pozwalających 
przedsiębiorstwom i partnerom 
społecznym na udział w tworzeniu systemu 
podwójnego kształcenia;

działań szkoleniowych, pozwalających 
przedsiębiorstwom i partnerom 
społecznym na udział w tworzeniu systemu 
podwójnego kształcenia; wzywa Komisję 
do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego dotyczącego sojuszu na 
rzecz przygotowania zawodowego oraz 
ram jakości dla staży, obejmujących 
definicję wysokiej jakości staży oraz 
kryteria odpowiedniej płacy, warunków 
pracy oraz standardów BHP niezależnie 
od czasu trwania stażu;

Or. en

Poprawka 276
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że sojusz na rzecz 
przygotowania zawodowego również 
powinien wspierać europejskie i krajowe 
kampanie na rzecz zmiany postrzegania 
kształcenia zawodowego oraz organizować 
regularne forum dyskusji nad 
monitorowaniem europejskiej strategii na 
rzecz praktyk z udziałem zainteresowanych 
podmiotów europejskich i krajowych; 
podkreśla, że potrzebne są także zachęty 
ułatwiające finansowanie transgranicznych 
działań szkoleniowych, pozwalających 
przedsiębiorstwom i partnerom 
społecznym na udział w tworzeniu systemu 
podwójnego kształcenia;

12. podkreśla, że sojusz na rzecz 
przygotowania zawodowego również 
powinien wspierać europejskie, krajowe, 
regionalne i lokalne kampanie na rzecz 
zmiany postrzegania kształcenia 
zawodowego oraz organizować regularne 
forum dyskusji nad monitorowaniem 
europejskiej strategii na rzecz praktyk z 
udziałem zainteresowanych podmiotów 
europejskich i krajowych; podkreśla, że 
potrzebne są także zachęty ułatwiające 
finansowanie transgranicznych działań 
szkoleniowych, pozwalających 
przedsiębiorstwom i partnerom 
społecznym na udział w tworzeniu systemu 
podwójnego kształcenia;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. w porozumieniu z Komisją 
Europejską wzywa państwa członkowskie 
do ustanowienia środków i ułatwień w 
zakresie umów o odbycie praktyki 
zawodowej oraz bonusów na rozpoczęcie 
działalności dla przedsiębiorstw
zakładanych przez młodych ludzi poniżej 
35. roku życia. W szczególności państwa 
członkowskie powinny zapewnić szersze i 
lepsze usługi wsparcia nowopowstałych 
przedsiębiorstw, kampanie uwrażliwiające 
na możliwości i perspektywy związane z 
samozatrudnieniem, ściślejszą współpracę 
między służbami zatrudnienia, wsparcie 
dla przedsiębiorstw, również poprzez 
(mikro-)finansowanie;

Or. it

Poprawka 278
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że staże nie mogą w 
żadnym wypadku być wykorzystywane do 
zastępowania osób zatrudnionych na 
normalnych umowach lub do wpływania 
negatywnie na ich wynagrodzenia lub 
warunki pracy; podkreśla w związku z 
tym, że wszyscy stażyści, praktykanci oraz 
osoby przechodzące szkolenie zawodowe 
powinni otrzymywać godziwe płace, mieć 
zapewnione godziwe warunki oraz pełne 
prawa związkowe;

Or. en
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Poprawka 279
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa państwa członkowskie do 
usunięcia istniejących obecnie barier 
dotyczących transgranicznych praktyk i 
staży zawodowych w celu lepszego 
powiązania popytu na przeznaczone dla 
młodych ludzi szkolenia w miejscu pracy z 
ich podażą, co doprowadzi do zwiększenia 
mobilności i szans zatrudnienia, zwłaszcza 
w regionach granicznych;

Or. en

Poprawka 280
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla potrzebę wzmocnienia ram 
partnerstwa społecznego i 
odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw i spółek w celu lepszego 
wdrażania przez nie karty na rzecz dobrej 
jakości staży i praktyk zawodowych oraz 
gwarancji dla młodzieży;

Or. en

Poprawka 281
Paul Murphy
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania mobilności młodych 
pracowników poprzez dalsze postępy w 
kierunku wzajemnego uznawania 
kwalifikacji i umiejętności oraz 
usprawnioną koordynację krajowych 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
zwłaszcza w odniesieniu do systemów 
emerytalnych, jak również poprzez dalsze 
znaczące inwestowanie w naukę języków 
obcych;

13. zachęca państwa członkowskie do 
dalszych postępów w kierunku 
wzajemnego uznawania kwalifikacji i 
umiejętności oraz do usprawnionej 
koordynacji krajowych systemów 
zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza w 
odniesieniu do systemów emerytalnych; 
podkreśla jednak, że harmonizacja nie 
powinna wpływać negatywnie na prawa 
socjalne i warunki pracy pracowników, 
ale wprost przeciwnie: podwyższać poziom 
ochrony i praw socjalnych do najwyższych 
standardów obowiązujących w UE; 
państwa członkowskie powinny znacząco 
inwestować w naukę języków obcych;

Or. en

Poprawka 282
Alejandro Cercas

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania mobilności młodych 
pracowników poprzez dalsze postępy w 
kierunku wzajemnego uznawania 
kwalifikacji i umiejętności oraz 
usprawnioną koordynację krajowych 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
zwłaszcza w odniesieniu do systemów 
emerytalnych, jak również poprzez dalsze 
znaczące inwestowanie w naukę języków 
obcych;

13. zachęca UE i państwa członkowskie do 
usprawnienia wzajemnego uznawania 
kwalifikacji i umiejętności oraz lepszej 
koordynacji krajowych systemów 
zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza w 
odniesieniu do systemów emerytalnych, 
jak również poprzez dalsze znaczące 
inwestowanie w naukę języków obcych;

Or. es
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Poprawka 283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania mobilności młodych 
pracowników poprzez dalsze postępy w 
kierunku wzajemnego uznawania 
kwalifikacji i umiejętności oraz 
usprawnioną koordynację krajowych 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
zwłaszcza w odniesieniu do systemów 
emerytalnych, jak również poprzez dalsze 
znaczące inwestowanie w naukę języków 
obcych;

13. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania szans zatrudnienia młodych 
ludzi przede wszystkim na ich obszarze 
oraz do uzupełnienia tych działań poprzez 
ułatwianie mobilności młodych 
pracowników w ramach Unii Europejskiej 
oraz pozostałych krajów świata w drodze 
działań przyczyniających się do lepszego 
ich przeszkolenia oraz ubogacenia ich 
doświadczeń, a także poprzez dalsze 
postępy w kierunku wzajemnego 
uznawania kwalifikacji i umiejętności oraz 
usprawnioną koordynację krajowych 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
zwłaszcza w odniesieniu do systemów 
emerytalnych, jak również poprzez dalsze 
znaczące inwestowanie w naukę języków 
obcych;

Or. en

Poprawka 284
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania mobilności młodych 
pracowników poprzez dalsze postępy w 
kierunku wzajemnego uznawania 
kwalifikacji i umiejętności oraz 
usprawnioną koordynację krajowych 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
zwłaszcza w odniesieniu do systemów 

13. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania mobilności młodych 
pracowników poprzez dalsze postępy w 
kierunku wzajemnego uznawania 
kwalifikacji i umiejętności oraz 
usprawnioną koordynację krajowych 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
zwłaszcza w odniesieniu do systemów 
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emerytalnych, jak również poprzez dalsze 
znaczące inwestowanie w naukę języków 
obcych;

emerytalnych, jak również poprzez dalsze 
znaczące inwestowanie we wczesną 
edukację i naukę języków obcych;

Or. de

Poprawka 285
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania mobilności młodych 
pracowników poprzez dalsze postępy w 
kierunku wzajemnego uznawania 
kwalifikacji i umiejętności oraz 
usprawnioną koordynację krajowych 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
zwłaszcza w odniesieniu do systemów 
emerytalnych, jak również poprzez dalsze 
znaczące inwestowanie w naukę języków 
obcych;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. pt

Poprawka 286
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania mobilności młodych 
pracowników poprzez dalsze postępy w 
kierunku wzajemnego uznawania 
kwalifikacji i umiejętności oraz 
usprawnioną koordynację krajowych 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
zwłaszcza w odniesieniu do systemów 

13. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania regionalnej i transgranicznej
mobilności młodych pracowników poprzez 
dalsze postępy w kierunku wzajemnego 
uznawania kwalifikacji i umiejętności oraz 
usprawnioną koordynację krajowych 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
zwłaszcza w odniesieniu do systemów 
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emerytalnych, jak również poprzez dalsze 
znaczące inwestowanie w naukę języków 
obcych;

emerytalnych, jak również poprzez dalsze 
znaczące inwestowanie w naukę języków
obcych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania mobilności młodych 
pracowników poprzez dalsze postępy w 
kierunku wzajemnego uznawania 
kwalifikacji i umiejętności oraz 
usprawnioną koordynację krajowych 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
zwłaszcza w odniesieniu do systemów 
emerytalnych, jak również poprzez dalsze 
znaczące inwestowanie w naukę języków 
obcych;

13. zachęca państwa członkowskie do 
zagwarantowania mobilności młodych 
pracowników poprzez dalsze postępy w 
kierunku wzajemnego uznawania 
kwalifikacji i umiejętności oraz 
usprawnioną koordynację krajowych 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
zwłaszcza w odniesieniu do systemów 
emerytalnych, jak również poprzez dalsze 
znaczące inwestowanie w naukę języków 
obcych;

Or. en

Poprawka 288
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania mobilności młodych 
pracowników poprzez dalsze postępy w 
kierunku wzajemnego uznawania 
kwalifikacji i umiejętności oraz 
usprawnioną koordynację krajowych 

13. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania szans zatrudnienia młodych 
ludzi przede wszystkim na ich obszarze 
oraz do tworzenia możliwości w zakresie
mobilności jako jednej z opcji dostępnych
dla młodych pracowników; z 
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systemów zabezpieczenia społecznego,
zwłaszcza w odniesieniu do systemów 
emerytalnych, jak również poprzez dalsze 
znaczące inwestowanie w naukę języków 
obcych;

zadowoleniem przyjmuje mobilność jako
opcję, ale wskazuje na ewentualne 
negatywne konsekwencje spowodowane 
emigracją z regionów dotkniętych 
kryzysem, takie jak marnotrawstwo, 
drenaż i utrata mózgów; podkreśla, że 
uprawnienia istniejące w ramach
koordynacji zabezpieczenia społecznego i 
uznawania kwalifikacji nie są 
powszechnie znane, oraz wzywa Komisję 
do dalszego udoskonalania sieci doradczej 
EURES i projektów EURES;

Or. en

Poprawka 289
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do uwzględnienia w ramach 
polityk środków ułatwiających powrót 
młodych ludzi do krajów ich pochodzenia, 
co umożliwi zapobieganie drenażowi 
mózgów i utracie kapitału ludzkiego;

Or. en

Poprawka 290
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do opracowania polityk i 
działań ułatwiających powrót młodych 
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ludzi do ich krajów rodzinnych, co 
umożliwi zapobieganie drenażowi mózgów 
i utracie kapitału ludzkiego;

Or. en

Poprawka 291
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
reform w EURES w celu proaktywnego 
kojarzenia osób poszukujących pracy i 
osób chcących zmienić pracę z dostępnymi 
ofertami pracy, i w razie konieczności, 
zreformowania publicznych agencji 
pośrednictwa pracy, tak aby lepiej 
planowały swoją działalność i podejście do 
młodych ludzi; podkreśla, że należy 
podnosić świadomość na temat EURES, 
tak aby zwiększyć jego rozpoznawalność i 
dostępność jako systemu doradztwa 
zawodowego, który pomaga studentom w 
lepszym poznaniu swoich aspiracji i 
umiejętności, jak również istniejących 
możliwości zatrudnienia;

14. ubolewa nad tym, że EURES nie jest 
sprawnym narzędziem, służącym 
poszukiwaniu pracy i wspieraniu 
dobrowolnej mobilności wśród osób 
młodych; podkreśla potrzebę 
wprowadzenia reform w EURES w celu 
proaktywnego kojarzenia osób 
poszukujących pracy i osób chcących 
zmienić pracę z dostępnymi ofertami 
pracy, i w razie konieczności, 
zreformowania publicznych agencji 
pośrednictwa pracy, tak aby lepiej 
planowały swoją działalność i podejście do 
młodych ludzi; zauważa, że EURES
powinien zostać przekształcony w 
prawdziwą platformę służącą wszystkim 
publicznym służbom zatrudnienia państw 
członkowskich do wymiany najbardziej 
aktualnych informacji oraz wyposażoną w 
kryteria oceny ofert pracy i doboru 
wspólnych kandydatów; zauważa, że 
EURES powinien być wyposażony w 
system umożliwiający przeprowadzanie 
rozmów kwalifikacyjnych;

Or. es

Poprawka 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
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
reform w EURES w celu proaktywnego 
kojarzenia osób poszukujących pracy i 
osób chcących zmienić pracę z dostępnymi 
ofertami pracy, i w razie konieczności, 
zreformowania publicznych agencji 
pośrednictwa pracy, tak aby lepiej 
planowały swoją działalność i podejście do 
młodych ludzi; podkreśla, że należy 
podnosić świadomość na temat EURES, 
tak aby zwiększyć jego rozpoznawalność i 
dostępność jako systemu doradztwa 
zawodowego, który pomaga studentom w 
lepszym poznaniu swoich aspiracji i 
umiejętności, jak również istniejących 
możliwości zatrudnienia;

14. wzywa państwa członkowskie do 
kontynuowania procesu reform i rozwoju 
skutecznych publicznych agencji 
pośrednictwa pracy, będących 
podstawowym ogniwem każdej strategii 
gwarancji dla młodzieży, tak aby lepiej 
planowały swoją działalność i podejście do 
młodych ludzi; podkreśla także potrzebę 
wprowadzenia reform w EURES w celu 
proaktywnego kojarzenia osób 
poszukujących pracy i osób chcących 
zmienić pracę z dostępnymi ofertami 
pracy oraz podnoszenia świadomości na 
temat EURES, tak aby zwiększyć jego 
rozpoznawalność i dostępność jako 
systemu doradztwa zawodowego, który 
pomaga studentom w lepszym poznaniu 
swoich aspiracji i umiejętności, jak 
również istniejących możliwości 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 293
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
reform w EURES w celu proaktywnego 
kojarzenia osób poszukujących pracy i 
osób chcących zmienić pracę z dostępnymi 
ofertami pracy, i w razie konieczności, 
zreformowania publicznych agencji 
pośrednictwa pracy, tak aby lepiej 
planowały swoją działalność i podejście do 
młodych ludzi; podkreśla, że należy 
podnosić świadomość na temat EURES, 

14. podkreśla dobre doświadczenia 
związane z EURES, w szczególności w 
zakresie porad dotyczących swobodnego 
przepływu pracowników; wzywa Komisję 
do rozszerzenia sieci doradczej EURES 
oraz skupienia się na udzielaniu 
obywatelom porad dotyczących ich praw 
na europejskim rynku pracy; wskazuje na 
możliwości EURES w zakresie 
proaktywnego kojarzenia osób 
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tak aby zwiększyć jego rozpoznawalność i 
dostępność jako systemu doradztwa 
zawodowego, który pomaga studentom w 
lepszym poznaniu swoich aspiracji i 
umiejętności, jak również istniejących 
możliwości zatrudnienia;

poszukujących pracy i osób chcących 
zmienić pracę z dostępnymi ofertami 
pracy; podkreśla, że należy podnosić 
świadomość na temat EURES, tak aby 
zwiększyć jego rozpoznawalność i 
dostępność jako systemu doradztwa dla 
obywateli, umożliwiającego dotarcie do 
młodych ludzi także poprzez „Twoją 
pierwszą pracę z EURES-em”;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
reform w EURES w celu proaktywnego 
kojarzenia osób poszukujących pracy i 
osób chcących zmienić pracę z dostępnymi 
ofertami pracy, i w razie konieczności, 
zreformowania publicznych agencji 
pośrednictwa pracy, tak aby lepiej 
planowały swoją działalność i podejście do 
młodych ludzi; podkreśla, że należy 
podnosić świadomość na temat EURES, 
tak aby zwiększyć jego rozpoznawalność i 
dostępność jako systemu doradztwa 
zawodowego, który pomaga studentom w 
lepszym poznaniu swoich aspiracji i 
umiejętności, jak również istniejących 
możliwości zatrudnienia;

14. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
reform w EURES w celu proaktywnego 
kojarzenia osób poszukujących pracy i 
osób chcących zmienić pracę z dostępnymi 
ofertami pracy, i w razie konieczności, 
zreformowania publicznych agencji 
pośrednictwa pracy, tak aby lepiej 
planowały swoją działalność i podejście do 
młodych ludzi; podkreśla, że należy 
podnosić świadomość na temat EURES, 
tak aby zwiększyć jego rozpoznawalność i 
dostępność jako systemu doradztwa 
zawodowego, który pomaga studentom w 
lepszym poznaniu swoich aspiracji i 
umiejętności, jak również istniejących 
możliwości zatrudnienia. Ponadto wzywa 
do większej koordynacji pomiędzy EURES 
i innymi portalami oraz usługami dla 
obywateli i przedsiębiorstw (np. punktami 
informacyjnymi Europe Direct czy siecią 
Enterprise Europe Network dla MŚP) w 
celu zwiększenia efektywności i 
skuteczności świadczonych usług;

Or. en
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Poprawka 295
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
reform w EURES w celu proaktywnego 
kojarzenia osób poszukujących pracy i 
osób chcących zmienić pracę z dostępnymi 
ofertami pracy, i w razie konieczności, 
zreformowania publicznych agencji 
pośrednictwa pracy, tak aby lepiej 
planowały swoją działalność i podejście do 
młodych ludzi; podkreśla, że należy 
podnosić świadomość na temat EURES, 
tak aby zwiększyć jego rozpoznawalność i 
dostępność jako systemu doradztwa 
zawodowego, który pomaga studentom w 
lepszym poznaniu swoich aspiracji i 
umiejętności, jak również istniejących 
możliwości zatrudnienia;

14. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
reform w EURES w celu proaktywnego 
kojarzenia osób poszukujących pracy i 
osób chcących zmienić pracę z dostępnymi 
ofertami pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii niedopasowania 
terytorialnego pomiędzy podażą pracy a 
popytem na nią, i w razie konieczności, 
zreformowania publicznych agencji 
pośrednictwa pracy, tak aby lepiej 
planowały swoją działalność i podejście do 
młodych ludzi; podkreśla, że należy 
podnosić świadomość na temat EURES, 
tak aby zwiększyć jego rozpoznawalność i 
dostępność jako systemu doradztwa 
zawodowego, który pomaga studentom w 
lepszym poznaniu swoich aspiracji i 
umiejętności, jak również istniejących 
możliwości zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 296
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
reform w EURES w celu proaktywnego 
kojarzenia osób poszukujących pracy i 
osób chcących zmienić pracę z dostępnymi 
ofertami pracy, i w razie konieczności, 
zreformowania publicznych agencji 

14. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
reform w EURES w celu proaktywnego 
kojarzenia osób poszukujących pracy i 
osób chcących zmienić pracę z dostępnymi 
ofertami pracy, i w razie konieczności, 
zreformowania publicznych agencji 
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pośrednictwa pracy, tak aby lepiej 
planowały swoją działalność i podejście do 
młodych ludzi; podkreśla, że należy 
podnosić świadomość na temat EURES, 
tak aby zwiększyć jego rozpoznawalność i 
dostępność jako systemu doradztwa 
zawodowego, który pomaga studentom w 
lepszym poznaniu swoich aspiracji i 
umiejętności, jak również istniejących 
możliwości zatrudnienia;

pośrednictwa pracy, tak aby lepiej 
planowały swoją działalność i podejście do 
młodych ludzi; podkreśla, że należy 
podnosić świadomość na temat EURES, 
tak aby zwiększyć jego rozpoznawalność i 
dostępność jako systemu doradztwa 
zawodowego, który pomaga studentom w 
lepszym poznaniu swoich aspiracji i 
umiejętności, jak również istniejących 
możliwości zatrudnienia; ponadto 
podkreśla konieczność intensywniejszej 
koordynacji pomiędzy EURES i innymi 
portalami oraz usługami dla obywateli i 
przedsiębiorstw (np. punktami 
informacyjnymi Europe Direct czy siecią 
Enterprise Europe Network dla MŚP) w 
celu zwiększenia efektywności i 
skuteczności świadczonych usług;

Or. en

Poprawka 297
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
reform w EURES w celu proaktywnego 
kojarzenia osób poszukujących pracy i 
osób chcących zmienić pracę z dostępnymi 
ofertami pracy, i w razie konieczności, 
zreformowania publicznych agencji 
pośrednictwa pracy, tak aby lepiej 
planowały swoją działalność i podejście do 
młodych ludzi; podkreśla, że należy 
podnosić świadomość na temat EURES, 
tak aby zwiększyć jego rozpoznawalność i 
dostępność jako systemu doradztwa 
zawodowego, który pomaga studentom w 
lepszym poznaniu swoich aspiracji i 
umiejętności, jak również istniejących 
możliwości zatrudnienia;

14. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
reform w EURES w celu proaktywnego 
kojarzenia osób poszukujących pracy i 
osób chcących zmienić pracę z dostępnymi 
ofertami pracy, i w razie konieczności, 
zreformowania publicznych agencji 
pośrednictwa pracy, tak aby lepiej 
planowały swoją działalność i podejście do 
młodych ludzi; podkreśla, że należy 
podnosić świadomość na temat EURES, 
tak aby zwiększyć jego rozpoznawalność i 
dostępność jako systemu doradztwa 
zawodowego, który pomaga studentom w 
lepszym poznaniu swoich aspiracji i 
umiejętności, jak również istniejących 
możliwości zatrudnienia; podkreśla, że 
programy mobilności EURES mogą 
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pośredniczyć tylko w tworzeniu trwałych 
miejsc pracy wysokiej jakości;

Or. de

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. z braku konkretnych danych 
liczbowych dotyczących migracji 
młodzieży wzywa państwa członkowskie 
do utworzenia mechanizmów badania, 
monitorowania i analizowania takiej 
mobilności, które mogłyby zostać 
przeniesione do EURES w celu lepszego 
uwzględnienia tego zjawiska;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. podkreśla także konieczność 
większego uświadomienia młodych ludzi 
w kwestii doradztwa oferowanego im w 
ramach publicznych służb zatrudnienia, 
wzmocnienia partnerstwa ze szkołami i 
uczelniami oraz podejmowania działań w 
celu lepszej integracji z siecią EURES;
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Or. en

Poprawka 300
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie do 
odpowiedniego uznawania i zatwierdzania 
kształcenia pozaformalnego i zdobytych
umiejętności, jako sposobu
uwierzytelniania umiejętności 
wymaganych na rynku pracy;

15. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania ujednoliconych ram, w 
oparciu o które państwa członkowskie 
będą odpowiednio uznawać i zatwierdzać 
kształcenie pozaformalne i zdobyte
umiejętności, jako sposób uwierzytelniania 
umiejętności wymaganych na rynku pracy;

Or. bg

Poprawka 301
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie do 
odpowiedniego uznawania i zatwierdzania 
kształcenia pozaformalnego i zdobytych 
umiejętności, jako sposobu 
uwierzytelniania umiejętności 
wymaganych na rynku pracy;

15. wzywa państwa członkowskie do 
odpowiedniego uznawania i zatwierdzania 
kształcenia nieformalnego oraz
pozaformalnego i zdobytych kompetencji, 
a także szkolenia zawodowego lub 
doświadczeń o bardziej zawodowym lub 
społecznym charakterze, jako sposobu 
uwierzytelniania umiejętności, tak aby 
młodzi ludzie mogli wykazywać się 
wykształceniem i kompetencjami 
wymaganymi podczas poszukiwania pracy
na rynku pracy;

Or. en
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Poprawka 302
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie do 
odpowiedniego uznawania i zatwierdzania 
kształcenia pozaformalnego i zdobytych 
umiejętności, jako sposobu
uwierzytelniania umiejętności 
wymaganych na rynku pracy;

15. wzywa państwa członkowskie do 
odpowiedniego uznawania i zatwierdzania 
nauki pozaformalnej i kształcenia 
nieformalnego oraz zdobytych 
umiejętności, jako sposobu 
uwierzytelniania umiejętności 
wymaganych na rynku pracy;

Or. de

Poprawka 303
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że należy zająć się 
problemem „marnotrawstwa mózgów”, 
gdyż wysoko wykwalifikowani i 
uzdolnieni młodzi ludzie zatrudnieni 
poniżej ich potencjalnych możliwości nie 
wykorzystują swych prawdziwych 
umiejętności ani kwalifikacji, co ma 
negatywne skutki nie tylko społeczne, ale 
również psychologiczne;

16. podkreśla, że należy zająć się 
problemem marnotrawstwa mózgów, gdyż 
wysoko wykwalifikowani młodzi ludzie 
sprzedają swoją wiedzę fachową poza 
państwami członkowskimi UE, co stanowi 
znaczącą stratę nie tylko dla państw 
członkowskich, które zainwestowały 
znaczne fundusze w kształcenie zasobów 
ludzkich (edukacja i kształcenie 
specjalistyczne), lecz także dla samej UE. 
Dlatego też państwa członkowskie oraz 
UE powinny podjąć wysiłki skierowane ku 
efektywniejszemu zatrudnianiu ludzi 
młodych oraz zapewnieniu godziwego 
wynagrodzenia za ich wiedzę fachową, tak 
by ludzie ci nie wspomagali 
konkurencyjności innych obszarów i 
państw;

Or. hu
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Poprawka 304
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że należy zająć się 
problemem „marnotrawstwa mózgów”, 
gdyż wysoko wykwalifikowani i 
uzdolnieni młodzi ludzie zatrudnieni 
poniżej ich potencjalnych możliwości nie 
wykorzystują swych prawdziwych 
umiejętności ani kwalifikacji, co ma 
negatywne skutki nie tylko społeczne, ale
również psychologiczne;

16. podkreśla, że należy zająć się 
problemem „marnotrawstwa mózgów”, 
gdyż wysoko wykwalifikowani i 
uzdolnieni młodzi ludzie zatrudnieni 
poniżej ich potencjalnych możliwości nie 
wykorzystują swych prawdziwych 
umiejętności ani kwalifikacji, co ma 
negatywne skutki nie tylko społeczne i 
gospodarcze, lecz również psychologiczne;

Or. de

Poprawka 305
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla konieczność zajęcia się 
problemem utraty potencjałów, tzw. 
drenażu mózgów, ponieważ zjawisko to, 
spowodowane głównie emigracją, ma 
bardzo silny negatywny wpływ na rozwój 
gospodarczy, społeczny i demograficzny
dotkniętych nim regionów; dlatego wzywa 
Radę i Komisję, aby udostępniła więcej 
środków na inwestycje o długotrwałym 
oddziaływaniu oraz na rozwój obszarów 
wiejskich, również po to, aby umożliwić 
młodym ludziom znalezienie pracy na 
terenach, z których pochodzą;

Or. de
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Poprawka 306
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby badały negatywne 
skutki mobilności geograficznej dla 
poszczególnych państw członkowskich lub 
poszczególnych sektorów oraz aby 
zapobiegały tym skutkom; podkreśla, że 
programy na rzecz wsparcia mobilności 
muszą uwzględniać działania ułatwiające 
młodym ludziom reintegrację na rynku 
pracy w ich kraju pochodzenia, w celu 
zapobiegania negatywnemu zjawisku 
„drenażu mózgów” i tym samym masowej 
emigracji wykwalifikowanej siły roboczej;

Or. de

Poprawka 307
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zaznacza istnienie średnio- i 
długoterminowych konsekwencji 
„wycieku wiedzy” szczególnie 
niekorzystnych dla braku wymaganej 
wiedzy i innowacji w sektorze produkcji i 
działalności gospodarczej;

Or. el
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Poprawka 308
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia wszelkich niezbędnych działań, 
oprócz potencjalnego zintensyfikowania 
mobilności, w celu zapobiegania zjawisku 
drenażu mózgów poprzez podjęcie 
trwałych działań zapewniających to, że w 
poszczególnych państwach pozostanie 
odpowiednia liczba wysoko 
wykwalifikowanych pracowników;

Or. en

Poprawka 309
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia indywidualnego doradztwa i 
poradnictwa zawodowego już na poziomie 
szkoły średniej, w celu umożliwienia 
młodym ludziom dokonywania 
świadomych wyborów odnośnie do dalszej 
edukacji, oraz wprowadzenia 
mechanizmów umożliwiających 
monitorowanie ofert i szacowanie liczby 
zakończonych sukcesem poszukiwań 
zatrudnienia wśród tych ludzi młodych;

17. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia indywidualnego doradztwa i 
poradnictwa zawodowego już na poziomie 
szkoły średniej, w celu umożliwienia 
młodym ludziom dokonywania 
świadomych wyborów odnośnie do dalszej 
edukacji; podkreśla, że doradztwo 
powinno być świadczone wyłącznie w 
oparciu o interesy, potrzeby i aspiracje 
młodych ludzi, a nie wymagania sektora 
prywatnego; wzywa państwa członkowskie 
do wprowadzenia mechanizmów 
umożliwiających monitorowanie liczby 
zakończonych sukcesem poszukiwań 
zatrudnienia wśród ludzi młodych;

Or. en
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Poprawka 310
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia indywidualnego doradztwa i
poradnictwa zawodowego już na poziomie 
szkoły średniej, w celu umożliwienia 
młodym ludziom dokonywania 
świadomych wyborów odnośnie do dalszej 
edukacji, oraz wprowadzenia 
mechanizmów umożliwiających 
monitorowanie ofert i szacowanie liczby 
zakończonych sukcesem poszukiwań 
zatrudnienia wśród tych ludzi młodych;

17. uznaje przejście ze szkoły do pracy za 
szczególnie ważny moment dla młodych 
ludzi; wzywa w związku z tym państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
indywidualnego doradztwa i poradnictwa 
zawodowego już na poziomie szkoły 
średniej, w celu umożliwienia młodym 
ludziom dokonywania świadomych 
wyborów odnośnie do dalszej edukacji, 
oraz wprowadzenia mechanizmów 
umożliwiających monitorowanie ofert i 
szacowanie liczby zakończonych sukcesem 
poszukiwań zatrudnienia wśród tych ludzi 
młodych;

Or. en

Poprawka 311
Hans-Peter Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia indywidualnego doradztwa i 
poradnictwa zawodowego już na poziomie 
szkoły średniej, w celu umożliwienia 
młodym ludziom dokonywania 
świadomych wyborów odnośnie do dalszej 
edukacji, oraz wprowadzenia 
mechanizmów umożliwiających 
monitorowanie ofert i szacowanie liczby 
zakończonych sukcesem poszukiwań 
zatrudnienia wśród tych ludzi młodych;

17. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia indywidualnego doradztwa i 
poradnictwa zawodowego już na poziomie
szkoły średniej, w celu umożliwienia 
młodym ludziom dokonywania 
świadomych wyborów odnośnie do dalszej 
edukacji, zarówno w kraju pochodzenia, 
jak i w innych państwach członkowskich, 
oraz wprowadzenia mechanizmów 
umożliwiających monitorowanie ofert i 
szacowanie liczby zakończonych sukcesem 
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poszukiwań zatrudnienia wśród tych ludzi 
młodych;

Or. de

Poprawka 312
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia indywidualnego doradztwa i 
poradnictwa zawodowego już na poziomie 
szkoły średniej, w celu umożliwienia 
młodym ludziom dokonywania 
świadomych wyborów odnośnie do dalszej 
edukacji, oraz wprowadzenia 
mechanizmów umożliwiających 
monitorowanie ofert i szacowanie liczby 
zakończonych sukcesem poszukiwań 
zatrudnienia wśród tych ludzi młodych;

17. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia indywidualnego doradztwa i 
poradnictwa zawodowego już we wczesnej 
fazie edukacji ponadpodstawowej, w celu 
umożliwienia młodym ludziom 
dokonywania świadomych wyborów 
odnośnie do dalszej edukacji lub 
kształcenia zawodowego, oraz 
wprowadzenia mechanizmów 
umożliwiających monitorowanie ofert i 
szacowanie liczby zakończonych sukcesem 
poszukiwań zatrudnienia wśród tych ludzi 
młodych;

Or. de

Poprawka 313
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia indywidualnego doradztwa i 
poradnictwa zawodowego już na poziomie 
szkoły średniej, w celu umożliwienia 
młodym ludziom dokonywania 
świadomych wyborów odnośnie do dalszej 
edukacji, oraz wprowadzenia 

17. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia indywidualnego doradztwa i 
poradnictwa zawodowego już na poziomie 
szkoły średniej (bądź, o ile to możliwe, już 
na poziomie szkoły podstawowej), w celu 
umożliwienia młodym ludziom 
dokonywania świadomych wyborów 
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mechanizmów umożliwiających 
monitorowanie ofert i szacowanie liczby 
zakończonych sukcesem poszukiwań 
zatrudnienia wśród tych ludzi młodych;

odnośnie do dalszej edukacji, oraz 
wprowadzenia mechanizmów 
umożliwiających monitorowanie ofert i 
szacowanie liczby zakończonych sukcesem 
poszukiwań zatrudnienia wśród tych ludzi 
młodych;

Or. hu

Poprawka 314
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia indywidualnego doradztwa i 
poradnictwa zawodowego już na poziomie 
szkoły średniej, w celu umożliwienia 
młodym ludziom dokonywania 
świadomych wyborów odnośnie do dalszej 
edukacji, oraz wprowadzenia 
mechanizmów umożliwiających 
monitorowanie ofert i szacowanie liczby 
zakończonych sukcesem poszukiwań 
zatrudnienia wśród tych ludzi młodych;

17. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia indywidualnego doradztwa i 
poradnictwa zawodowego, a także 
skrojonych na miarę usług w zakresie 
pośrednictwa pracy już na poziomie szkoły 
średniej, w celu umożliwienia młodym 
ludziom dokonywania świadomych 
wyborów odnośnie do dalszej edukacji, 
oraz wprowadzenia mechanizmów 
umożliwiających monitorowanie ofert i 
szacowanie liczby zakończonych sukcesem 
poszukiwań zatrudnienia wśród tych ludzi 
młodych;

Or. de

Poprawka 315
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia indywidualnego doradztwa i 
poradnictwa zawodowego już na poziomie 
szkoły średniej, w celu umożliwienia 
młodym ludziom dokonywania 

17. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia indywidualnego doradztwa i 
poradnictwa zawodowego już na poziomie 
szkoły średniej albo wręcz oferowanych 
przez tę szkołę, w celu umożliwienia 
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świadomych wyborów odnośnie do dalszej 
edukacji, oraz wprowadzenia 
mechanizmów umożliwiających 
monitorowanie ofert i szacowanie liczby 
zakończonych sukcesem poszukiwań 
zatrudnienia wśród tych ludzi młodych;

młodym ludziom dokonywania 
świadomych wyborów odnośnie do dalszej 
edukacji, oraz wprowadzenia 
mechanizmów umożliwiających 
monitorowanie ofert i szacowanie liczby 
zakończonych sukcesem poszukiwań 
zatrudnienia wśród tych ludzi młodych;

Or. de

Poprawka 316
Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie do
wprowadzenia indywidualnego doradztwa i 
poradnictwa zawodowego już na poziomie 
szkoły średniej, w celu umożliwienia 
młodym ludziom dokonywania 
świadomych wyborów odnośnie do dalszej 
edukacji, oraz wprowadzenia 
mechanizmów umożliwiających 
monitorowanie ofert i szacowanie liczby 
zakończonych sukcesem poszukiwań 
zatrudnienia wśród tych ludzi młodych;

17. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia indywidualnego doradztwa i 
poradnictwa zawodowego już na poziomie 
gimnazjum i kontynuowanego na 
poziomie szkoły średniej, w celu 
umożliwienia młodym ludziom 
dokonywania świadomych wyborów 
odnośnie do dalszej edukacji, oraz 
wprowadzenia mechanizmów 
umożliwiających monitorowanie ofert i 
szacowanie liczby zakończonych sukcesem 
poszukiwań zatrudnienia wśród tych ludzi 
młodych;

Or. pl

Poprawka 317
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia indywidualnego doradztwa i 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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poradnictwa zawodowego już na poziomie 
szkoły średniej, w celu umożliwienia 
młodym ludziom dokonywania 
świadomych wyborów odnośnie do dalszej 
edukacji, oraz wprowadzenia 
mechanizmów umożliwiających 
monitorowanie ofert i szacowanie liczby 
zakończonych sukcesem poszukiwań 
zatrudnienia wśród tych ludzi młodych;

Or. en

Poprawka 318
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla konieczność rozwoju 
systemu, który każde przedsiębiorstwo 
wyrastające poza pewną określoną 
wielkość będzie skłaniał do oferowania 
stażu w ramach systemu podwójnego 
kształcenia, chyba że to przedsiębiorstwo 
przeżywa duże trudności gospodarcze;
ponadto przedsiębiorstwo takie będzie 
musiało zatrudnić stażystów po 
zakończeniu okresu stażu; podkreśla 
ponadto, że szczególnie w stosunku do 
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
ze środków publicznych konieczne jest 
sformułowanie warunków zatrudnienia 
młodych ludzi;

Or. de

Poprawka 319
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17a. z powodu kryzysu gospodarczego i 
finansowego wiele gospodarstw 
domowych nie ma już warunków 
finansowych, by opłacić koszty 
zdobywania wyższego wykształcenia, co 
podniosło odsetek osób przedwcześnie 
kończących naukę na tym poziomie; 
uważa, że państwa członkowskie powinny 
zapewnić wszystkim, niezależnie od ich 
sytuacji finansowej, prawo do darmowej, 
powszechnej edukacji o wysokiej jakości;

Or. pt

Poprawka 320
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. utrzymuje, że państwa członkowskie 
muszą podwyższyć poziom i zaktualizować 
narodowe struktury rozpoznawania 
potrzeb rynku pracy, zmierzać do ich 
skutecznego skojarzenia z procesami 
kształcenia w celu ulepszenia możliwości 
odpowiadania na oferowane w formie 
potrzeb specjalności oraz w celu 
zatrudnienia za pośrednictwem i przez 
aktualizację programów kształcenia;

Or. el

Poprawka 321
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania, że młodzi ludzie, którzy 
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wyrażą taką chęć, będą mogli otrzymać 
skuteczną pomoc w wyborze kariery 
zawodowej, uzyskaniu informacji o 
swoich prawach i zarządzaniu 
minimalnym wynagrodzeniem;

Or. en

Poprawka 322
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że środki finansowe 
przeznaczone na aktywne zwalczanie 
bezrobocia osób młodych powinny zostać 
skutecznie wykorzystane; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia sytemu 
monitorowania i oceny wdrażanych 
środków w zakresie zatrudnienia, jak 
również systemu weryfikacji i skuteczności 
tych środków, w celu zintensyfikowania 
pracy w kierunku opracowania strategii 
politycznych opartych na sprawdzonych 
informacjach;

18. podkreśla, że środki finansowe 
przeznaczone na aktywne zwalczanie 
bezrobocia osób młodych powinny zostać 
skutecznie wykorzystane; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia sytemu 
monitorowania i oceny wdrażanych 
środków w zakresie zatrudnienia, który 
posiadałby charakter publiczny i byłby 
łatwo dostępny do wglądu dla obywateli,
jak również systemu weryfikacji i 
skuteczności tych środków, w celu 
zintensyfikowania pracy w kierunku 
opracowania strategii politycznych 
opartych na sprawdzonych informacjach;

Or. fi

Poprawka 323
Monika Panayotova

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że środki finansowe 
przeznaczone na aktywne zwalczanie 
bezrobocia osób młodych powinny zostać 
skutecznie wykorzystane; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia sytemu 

18. podkreśla, że środki finansowe 
przeznaczone na aktywne zwalczanie 
bezrobocia osób młodych powinny zostać 
skutecznie wykorzystane; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia sytemu 
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monitorowania i oceny wdrażanych 
środków w zakresie zatrudnienia, jak 
również systemu weryfikacji i skuteczności 
tych środków, w celu zintensyfikowania 
pracy w kierunku opracowania strategii 
politycznych opartych na sprawdzonych 
informacjach;

monitorowania i oceny wdrażanych 
środków w zakresie zatrudnienia, jak 
również systemu weryfikacji i skuteczności 
tych środków, w celu zintensyfikowania 
pracy w kierunku opracowania strategii 
politycznych opartych na sprawdzonych 
informacjach. Wskazuje w tym zakresie, że 
ustanowienie wspólnego systemu 
wskaźników wyników i oddziaływania, 
uwzględniającego działania w dziedzinie 
zatrudnienia w kontekście ich 
efektywności i skuteczności, a nie tylko w 
odniesieniu do ich wdrożenia w wymiarze 
finansowym i ilościowym, przyczyniłoby 
się do oceny postępów dokonanych w 
ramach poszczególnych programów;

Or. en

Poprawka 324
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Projekt rezolucji
Ustęp 18 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

podkreśla, że organizacje młodzieżowe 
powinny odgrywać uznaną rolę w 
monitorowaniu, a w stosownych 
przypadkach także we wdrażaniu, polityk i 
inicjatyw ukierunkowanych na kwestię 
walki z bezrobociem osób młodych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla potrzebę inwestowania w 
tworzenie stabilnych i wysokiej jakości 
zielonych miejsc pracy, co umożliwi godne 
życie młodym ludziom; ponadto zwraca się 
do Komisji i państw członkowskich o 
uruchomienie wszystkich dostępnych 
środków w celu stymulowania inwestycji 
szczególnie w obszarze zielonych miejsc 
pracy w celu walki z niedopuszczalnie 
wysoką stopą bezrobocia osób młodych;

Or. en

Poprawka 326
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że organizacje 
młodzieżowe powinny odgrywać uznaną 
rolę w monitorowaniu, a w stosownych 
przypadkach także we wdrażaniu, polityk i 
inicjatyw ukierunkowanych na kwestię 
walki z bezrobociem osób młodych;

Or. en

Poprawka 327
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla potrzebę niezwłocznego 
wstrzymania wszystkich polityk
oszczędnościowych;
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Or. en

Poprawka 328
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. ubolewa nad tym, że, biorąc pod 
uwagę historycznie niski poziom 
inwestycji sektora prywatnego w 
gospodarkę, to sektor publiczny musi stać 
się siłą napędową wzrostu gospodarczego i 
procesu tworzenia miejsc pracy poprzez 
intensywne programy inwestycji 
publicznych oraz przejście własności 
gospodarki w demokratyczne ręce 
publiczne, w celu zagwarantowania 
podstawy dla ponownego rozwoju 
gospodarki oraz utworzenia 
merytorycznych i wysokiej jakości miejsc
pracy oraz wyplenienia zjawiska 
bezrobocia osób młodych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa Komisję do uwzględnienia 
wskaźników społecznych na równi ze 
wskaźnikami gospodarczymi w kontekście 
semestru europejskiego. Ma to szczególne 
znaczenie w przypadku bezrobocia osób 
młodych, które wymaga ścisłego 
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monitorowania i podjęcia 
skoordynowanych działań we wszystkich 
państwach członkowskich oraz na 
szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. wzywa Komisję do wyłączenia 
inwestycji w obszarach takich jak 
kształcenie i szkolenia oraz badania i 
rozwój z deficytów docelowych z uwagi na 
ich podstawowe znaczenie dla trwałego 
wyjścia z kryzysu, a także dla 
skonsolidowania gospodarki UE na 
drodze ku konkurencyjności i trwałej 
wydajności;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18d. wzywa Komisję do zbadania, 
wspólnie z państwami członkowskimi, 
kosztów wprowadzenia systemów 
gwarancji dla młodzieży na szczeblu
krajowym i regionalnym. Ponadto wzywa 
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Komisję Europejską do wspierania 
regionów i państw członkowskich 
zamierzających wdrożyć takie ramy;

Or. en


