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Pozmeňujúci návrh 1
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Citácia 5a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. 
októbra 2011 o mobilite a začlenení osôb 
so zdravotným postihnutím a Európskej 
stratégii pre oblasť zdravotného 
postihnutia 2010 – 2020
(2010/2272(INI));1

__________________
1 Prijaté texty, A7-0263/2011.

Or. hu

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

Návrh uznesenia
Citácia 7a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Európsku chartu kvality 
pre stáže a prax, ktorú vytvorilo Európske 
fórum mládeže spolu so sociálnymi 
partnermi a inými zainteresovanými 
stranami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Evelyn Regner
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Návrh uznesenia
Citácia 8a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu agentúry 
Eurofound z októbra 2012 nazvanú 
NEETs – Mladí ľudia mimo pracovného, 
vzdelávacieho a školiaceho procesu: 
charakteristiky, náklady a politické 
reakcie v Európe1;
__________________
1 Eurofound (2012), NEETs – Mladí 
ľudia mimo pracovného, vzdelávacieho a 
školiaceho procesu: charakteristiky, 
náklady a politické reakcie v Európe
(NEETs: young people not in 
employment, education or training: 
characteristics, costs and policy responses 
in Europe), Úrad pre vydávanie publikácií 
Európskej únie, Luxemburg. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 4
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Citácia 9a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu agentúry 
Eurofound z 21. decembra 2012 nazvanú 
Účinnosť politických opatrení na zvýšenie 
účasti mladých ľudí na zamestnanosti2;
__________________
2 Eurofound (2012) Účinnosť politických 
opatrení na zvýšenie účasti mladých ľudí 
na zamestnanosti (Effectiveness of policy 
measures to increase the employment 
participation of young people), Úrad pre 
vydávanie publikácií Európskej únie, 
Luxemburg
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Pozmeňujúci návrh 5
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Citácia 9b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu agentúry 
Eurofound z 29. apríla 2011 nazvanú 
Pomoc mladým zamestnancom v čase 
krízy: príspevky sociálnych partnerov a 
verejných orgánov3;
__________________
3 Eurofound (2011) Pomoc mladým 
zamestnancom v čase krízy: príspevky 
sociálnych partnerov a verejných orgánov 
(Helping young workers during the crisis: 
contributions by social partners and 
public authorities), Úrad pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, Luxemburg 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 6
Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Citácia 13a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu o integrácii 
migrantov, jej dôsledkoch pre trh práce 
a vonkajšom rozmere koordinácie 
sociálneho zabezpečenia v EÚ (2012/2131 
(INI)),

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 7
Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Citácia 13a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu o integrácii
migrantov, jej dôsledkoch pre trh práce 
a vonkajšom rozmere koordinácie 
sociálneho zabezpečenia (2012/2131 
(INI)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Citácia 16a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu agentúry 
Eurofound z októbra 2012 nazvanú 
NEETs – Mladí ľudia mimo pracovného, 
vzdelávacieho a školiaceho procesu: 
charakteristiky, náklady a politické 
reakcie v Európe 1,
__________________
1 Eurofound (2012), NEETs – Mladí 
ľudia mimo pracovného, vzdelávacieho a 
školiaceho procesu: charakteristiky, 
náklady a politické reakcie v Európe
(NEETs: young people not in 
employment, education or training: 
characteristics, costs and policy responses 
in Europe), Úrad pre vydávanie publikácií 
Európskej únie, Luxemburg. 
(http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs
/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf)

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Citácia 16b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu agentúry 
Eurofound zo 7. februára 2012 nazvanú 
Najnovší vývoj politiky týkajúcej sa ľudí 
mimo pracovného, vzdelávacieho 
a školiaceho procesu (NEETs)2,
__________________
2 Eurofound (2012) Najnovší vývoj 
politiky týkajúcej sa ľudí mimo 
pracovného, vzdelávacieho a školiaceho 
procesu (NEETs) [Recent policy 
developments related to those not in 
employment, education and training 
(NEETs)], Úrad pre vydávanie publikácií 
Európskej únie, Luxemburg 
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/er
m/tn1109042s/tn1109042s.pdf)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Citácia 16c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu agentúry 
Eurofound z 21. decembra 2012 nazvanú 
Účinnosť politických opatrení na zvýšenie 
účasti mladých ľudí na zamestnanosti3,
__________________
3 Eurofound (2012) Účinnosť politických 
opatrení na zvýšenie účasti mladých ľudí 
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na zamestnanosti (Effectiveness of policy 
measures to increase the employment 
participation of young people), Úrad pre 
vydávanie publikácií Európskej únie, 
Luxemburg 
(http://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/htmlfiles/ef1260.htm)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Citácia 16d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu agentúry 
Eurofound z 15. januára 2013 nazvanú 
Aktívne začleňovanie mladých ľudí so 
zdravotnými problémami alebo 
zdravotným postihnutím4,
__________________
4 Eurofound (2013) Aktívne začleňovanie 
mladých ľudí so zdravotnými problémami 
alebo zdravotným postihnutím (Active 
inclusion of young people with disabilities 
or health problems), Úrad pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, Luxemburg 
(http://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/htmlfiles/ef1226.htm)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Citácia 16e (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu agentúry 
Eurofound z 29. apríla 2011nazvanú 
Pomoc mladým zamestnancom v čase 
krízy: príspevky sociálnych partnerov a 
verejných orgánov5,
__________________
5 Eurofound (2011) Pomoc mladým 
zamestnancom v čase krízy: príspevky 
sociálnych partnerov a verejných orgánov 
(Helping young workers during the crisis: 
contributions by social partners and 
public authorities), Úrad pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, Luxemburg 
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/eir
o/tn1101019s/tn1101019s.pdf)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže v januári 2013 bolo bez práce 
23 % aktívnych mladých ľudí, pričom 
miera nezamestnanosti sa pohybuje od 
najviac 15 % v Rakúsku, Dánsku, 
Nemecku a Holandsku po vyše 55 % 
v Grécku a Španielsku, z čoho sú zjavné 
geografické rozdiely;

A. keďže v januári 2013 bolo bez práce 
23 % aktívnych mladých ľudí, pričom 
miera nezamestnanosti sa pohybuje od 
najviac 9 % v Rakúsku a Nemecku1 po 
vyše 55 % v Grécku a Španielsku, z čoho 
sú zjavné geografické rozdiely;

__________________
1

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

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 14
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže v januári 2013 bolo bez práce 
23 % aktívnych mladých ľudí, pričom 
miera nezamestnanosti sa pohybuje od 
najviac 15 % v Rakúsku, Dánsku, 
Nemecku a Holandsku po vyše 55 % 
v Grécku a Španielsku, z čoho sú zjavné 
geografické rozdiely;

A. keďže v januári 2013 bolo bez práce 
23 % aktívnych mladých ľudí, pričom 
miera nezamestnanosti sa pohybuje od 
najviac 15 % v Rakúsku, Dánsku, 
Nemecku a Holandsku po vyše 55 % 
v Španielsku a 64,2 % v Grécku (február 
2013), z čoho sú zjavné geografické 
rozdiely; keďže situácia mladých ľudí 
z hľadiska zamestnanosti je v mnohých 
častiach Európy katastrofálna;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 15
Hans-Peter Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže v januári 2013 bolo bez práce 
23 % aktívnych mladých ľudí, pričom 
miera nezamestnanosti sa pohybuje od 
najviac 15 % v Rakúsku, Dánsku, 
Nemecku a Holandsku po vyše 55 % 
v Grécku a Španielsku, z čoho sú zjavné 
geografické rozdiely;

A. keďže v januári 2013 bolo bez práce 
23 % aktívnych mladých ľudí, pričom 
miera nezamestnanosti sa pohybuje od 
najviac 15 % v Rakúsku, Dánsku, 
Nemecku a Holandsku po vyše 55 % 
v Grécku a Španielsku, z čoho sú zjavné 
geografické rozdiely medzi členskými 
štátmi aj v rámci jednotlivých členských 
štátov;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 16
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže v januári 2013 bolo bez práce 
23 % aktívnych mladých ľudí, pričom 
miera nezamestnanosti sa pohybuje od 
najviac 15 % v Rakúsku, Dánsku, 
Nemecku a Holandsku po vyše 55 % 
v Grécku a Španielsku, z čoho sú zjavné 
geografické rozdiely;

A. keďže v januári 2013 bolo bez práce 
23 % mladých ľudí, pričom miera 
nezamestnanosti sa pohybuje od najviac 
15 % v Rakúsku, Dánsku, Nemecku 
a Holandsku po vyše 55 % v Grécku 
a Španielsku, z čoho sú zjavné geografické 
rozdiely, a to aj v rámci jednotlivých 
členských štátov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 17
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže v januári 2013 bolo bez práce 
23 % aktívnych mladých ľudí, pričom 
miera nezamestnanosti sa pohybuje od 
najviac 15 % v Rakúsku, Dánsku, 
Nemecku a Holandsku po vyše 55 % 
v Grécku a Španielsku, z čoho sú zjavné 
geografické rozdiely;

A. keďže v januári 2013 bolo bez práce 
23,5 % aktívnych mladých ľudí, pričom 
miera nezamestnanosti sa pohybuje od 
najviac 15 % v Rakúsku, Dánsku, 
Nemecku a Holandsku po vyše 55 % 
v Grécku a Španielsku, z čoho sú zjavné 
geografické rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže v januári 2013 bolo bez práce 
23 % aktívnych mladých ľudí, pričom 
miera nezamestnanosti sa pohybuje od 
najviac 15 % v Rakúsku, Dánsku, 
Nemecku a Holandsku po vyše 55 % 
v Grécku a Španielsku, z čoho sú zjavné 
geografické rozdiely;

A. keďže v januári 2013 bolo bez práce 
23 % aktívnych mladých ľudí, pričom 
miera nezamestnanosti sa pohybuje od 
najviac 15 % v Rakúsku, Dánsku, 
Nemecku a Holandsku po vyše 55 % 
v Grécku a Španielsku, z čoho sú zjavné 
geografické rozdiely; keďže v mnohých 
členských štátoch tieto čísla nezahŕňajú 
rôzne kategórie mladých ľudí, napr. 
nedostatočne zamestnaných pracovníkov
na čiastočný úväzok alebo ľudí 
sankcionovaných za neplnenie 
požiadaviek systémov zamestnanosti, 
a keďže skutočné čísla nezamestnanosti 
mladých ľudí sú vyššie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Sylvana Rapti

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže v januári 2013 bolo bez práce 
23 % aktívnych mladých ľudí, pričom 
miera nezamestnanosti sa pohybuje od 
najviac 15 % v Rakúsku, Dánsku, 
Nemecku a Holandsku po vyše 55 % 
v Grécku a Španielsku, z čoho sú zjavné 
geografické rozdiely;

A. keďže v januári 2013 bolo bez práce 
23 % aktívnych mladých ľudí, pričom 
miera nezamestnanosti sa pohybuje od 
najviac 15 % v Rakúsku, Dánsku, 
Nemecku a Holandsku po vyše 55 % 
v Grécku a Španielsku, z čoho sú zjavné 
geografické rozdiely a ukazuje to, že 
nastáva dramatické zvyšovanie miery 
nezamestnanosti mladých ľudí 
v krajinách presadzujúcich úsporné 
politiky1;
__________________
1 Podľa Eurostatu sa za posledné tri roky 
miera nezamestnanosti mladých ľudí
zvýšila v Taliansku o 36,6 %, v Španielsku 
o 40 %, v Portugalsku o 41 %, na Cypre 
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o 72 % a v Grécku o 100 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže v januári 2013 bolo bez práce 
23 % aktívnych mladých ľudí, pričom 
miera nezamestnanosti sa pohybuje od 
najviac 15 % v Rakúsku, Dánsku, 
Nemecku a Holandsku po vyše 55 % 
v Grécku a Španielsku, z čoho sú zjavné 
geografické rozdiely;

A. keďže v januári 2013 bolo bez práce 
23 % aktívnych mladých ľudí, pričom 
miera nezamestnanosti sa pohybuje od 
najviac 15 % v Rakúsku, Dánsku, 
Nemecku a Holandsku po vyše 55 % 
v Grécku a Španielsku, z čoho sú zjavné 
geografické rozdiely; keďže najnovšie 
údaje a predpovede ukazujú trvalé 
zhoršovanie situácie, ktorej mladí ľudia 
čelia;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 21
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v roku 2011 7,5 milióna mladých 
ľudí v veku 15 – 24 rokov a 6,5 milióna 
osôb vo veku 25 – 29 rokov nebolo 
zapojených do vzdelávacieho, pracovného 
alebo školiaceho procesu (NEET), medzi 
nimi príslušníci zraniteľných skupín, 
akými sú mladí ľudia so zdravotnými 
problémami alebo zdravotným 
postihnutím a matky samoživiteľky, 
pričom tento vývoj so sebou priniesol 
vážne sociálne dôsledky, ako slabé alebo 

B. keďže v roku 2011 7,5 milióna mladých 
ľudí vo veku 15 – 24 rokov a 6,5 milióna 
osôb vo veku 25 – 29 rokov nebolo 
zapojených do vzdelávacieho, pracovného 
alebo školiaceho procesu (NEET), medzi 
nimi príslušníci zraniteľných skupín, 
akými sú ženy a migranti, pričom tento 
vývoj so sebou priniesol vážne sociálne 
dôsledky, ako sociálne nepokoje, 
predčasné následky ako duševné alebo 
telesné poruchy a chudobu a sociálne 
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neisté vyhliadky na budúce zamestnanie či 
dokonca duševné alebo telesné poruchy; 
keďže je pravdepodobné, že tieto problémy 
sa budú v blízkej budúcnosti prehlbovať;

vylúčenie ako jedinú vyhliadku; keďže je 
pravdepodobné, že tieto problémy sa budú 
v blízkej budúcnosti prehlbovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v roku 2011 7,5 milióna mladých 
ľudí v veku 15 – 24 rokov a 6,5 milióna 
osôb vo veku 25 – 29 rokov nebolo 
zapojených do vzdelávacieho, pracovného 
alebo školiaceho procesu (NEET), medzi 
nimi príslušníci zraniteľných skupín, 
akými sú mladí ľudia so zdravotnými 
problémami alebo zdravotným postihnutím 
a matky samoživiteľky, pričom tento vývoj 
so sebou priniesol vážne sociálne dôsledky, 
ako slabé alebo neisté vyhliadky na budúce 
zamestnanie či dokonca duševné alebo 
telesné poruchy; keďže je pravdepodobné, 
že tieto problémy sa budú v blízkej 
budúcnosti prehlbovať;

B. keďže v roku 2011 7,5 milióna mladých 
ľudí vo veku 15 – 24 rokov a 6,5 milióna 
osôb vo veku 25 – 29 rokov nebolo 
zapojených do vzdelávacieho, pracovného 
alebo školiaceho procesu (NEET), medzi 
nimi príslušníci zraniteľných skupín, 
akými sú mladí ľudia so zdravotnými 
problémami alebo zdravotným postihnutím 
a matky samoživiteľky, pričom tento vývoj 
so sebou priniesol vážne osobné a sociálne 
dôsledky, ako slabé alebo neisté vyhliadky 
na budúce zamestnanie či dokonca duševné
alebo telesné poruchy; keďže je 
pravdepodobné, že tieto problémy sa budú 
v blízkej budúcnosti prehlbovať, a keďže 
majú vážne finančné dôsledky pre 
európske sociálne systémy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 23
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v roku 2011 7,5 milióna mladých B. keďže v roku 2011 7,5 milióna mladých 
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ľudí v veku 15 – 24 rokov a 6,5 milióna 
osôb vo veku 25 – 29 rokov nebolo 
zapojených do vzdelávacieho, pracovného 
alebo školiaceho procesu (NEET), medzi 
nimi príslušníci zraniteľných skupín, 
akými sú mladí ľudia so zdravotnými 
problémami alebo zdravotným postihnutím 
a matky samoživiteľky, pričom tento vývoj 
so sebou priniesol vážne sociálne dôsledky, 
ako slabé alebo neisté vyhliadky na budúce 
zamestnanie či dokonca duševné alebo 
telesné poruchy; keďže je pravdepodobné, 
že tieto problémy sa budú v blízkej 
budúcnosti prehlbovať;

ľudí vo veku 15 – 24 rokov a 6,5 milióna 
osôb vo veku 25 – 29 rokov nebolo 
zapojených do vzdelávacieho, pracovného 
alebo školiaceho procesu (NEET), medzi 
nimi príslušníci zraniteľných skupín, 
akými sú mladí ľudia so zdravotnými 
problémami alebo zdravotným postihnutím 
a matky samoživiteľky, pričom tento vývoj 
so sebou priniesol vážne sociálne dôsledky, 
ako slabé alebo neisté vyhliadky na budúce 
zamestnanie či dokonca kombináciu 
duševných a telesných porúch a 
postihnutí; keďže je pravdepodobné, že 
tieto problémy sa budú v blízkej 
budúcnosti prehlbovať;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 24
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v roku 2011 7,5 milióna mladých 
ľudí v veku 15 – 24 rokov a 6,5 milióna 
osôb vo veku 25 – 29 rokov nebolo 
zapojených do vzdelávacieho, pracovného 
alebo školiaceho procesu (NEET), medzi 
nimi príslušníci zraniteľných skupín, 
akými sú mladí ľudia so zdravotnými 
problémami alebo zdravotným postihnutím 
a matky samoživiteľky, pričom tento vývoj 
so sebou priniesol vážne sociálne dôsledky, 
ako slabé alebo neisté vyhliadky na budúce 
zamestnanie či dokonca duševné alebo 
telesné poruchy; keďže je pravdepodobné, 
že tieto problémy sa budú v blízkej 
budúcnosti prehlbovať;

B. keďže v roku 2011 7,5 milióna mladých 
ľudí vo veku 15 – 24 rokov a 6,5 milióna 
osôb vo veku 25 – 29 rokov nebolo 
zapojených do vzdelávacieho, pracovného 
alebo školiaceho procesu (NEET), medzi 
nimi príslušníci zraniteľných skupín, 
akými sú mladí ľudia so zdravotnými 
problémami alebo zdravotným 
postihnutím, mladí Rómovia a matky 
samoživiteľky, pričom tento vývoj so 
sebou priniesol vážne sociálne dôsledky, 
ako slabé alebo neisté vyhliadky na budúce 
zamestnanie či dokonca duševné alebo
telesné poruchy; keďže je pravdepodobné, 
že tieto problémy sa budú v blízkej 
budúcnosti prehlbovať;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže týchto 14 miliónov mladých 
ľudí mimo školiaceho a pracovného 
procesu zodpovedá celkovému počtu 
obyvateľov siedmych malých a stredných 
členských štátov, a keďže tento stav si 
vyžaduje omnoho väčšie úsilie členských 
štátov a európskych inštitúcií o (opätovné) 
začlenenie mladých ľudí do trhu práce; 
keďže mladí ľudia v Európe majú veľmi 
rôznorodé potreby, takže akékoľvek 
prijímané opatrenia v oblasti 
začleňovania do trhu práce je nutné 
primerane prispôsobiť;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 26
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže uznáva, že takmer 14 miliónov 
osôb kategórie NEET vo veku do 30 rokov 
zodpovedá celkovému počtu obyvateľov 7 
malých až stredných členských štátov, 
a vyzýva všetky členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o opätovné 
začlenenie mladých ľudí do trhu práce; 
toto úsilie by však malo uznávať 
rozmanitosť populácie mladých ľudí 
a teda priniesť opatrenia zohľadňujúce 
potreby každej konkrétnej skupiny či 
dokonca zvážiť politiky osobného 
posudzovania;.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže hospodárske straty v roku 2011 
v dôsledku neúčasti mladých ľudí na trhu 
práce sa odhadovali na 153 miliárd EUR, 
čo zodpovedá 1,2 % HDP EÚ; keďže toto 
je vážnym sociálnou a hospodárskou 
záťažou;

C. keďže hospodárske straty v roku 2011 
v dôsledku neúčasti mladých ľudí na trhu 
práce sa odhadovali na 153 miliárd EUR, 
čo zodpovedá 1,2 % HDP EÚ; keďže táto 
čiastka je viac než pätnásťkrát vyššia než 
odhadovaných 10 miliárd EUR, ktoré by 
boli potrebné na vytvorenie 2 miliónov 
nových pracovných miest pre mladých 
ľudí; keďže toto je vážnou sociálnou 
a hospodárskou záťažou;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 28
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže hospodárske straty v roku 2011 
v dôsledku neúčasti mladých ľudí na trhu 
práce sa odhadovali na 153 miliárd EUR, 
čo zodpovedá 1,2 % HDP EÚ; keďže toto 
je vážnym sociálnou a hospodárskou 
záťažou;

C. keďže hospodárske straty v roku 2011 
v dôsledku neúčasti mladých ľudí na trhu 
práce sa v členských štátoch odhadovali na 
153 miliárd EUR, čo zodpovedá 1,2 % 
HDP EÚ, čo už samotné je nákladnejšie 
než ročný rozpočet na inštitúcie, fondy 
a nástroje Európskej únie; keďže toto je 
vážnou sociálnou a hospodárskou záťažou;

Or. hu
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Pozmeňujúci návrh 29
Hans-Peter Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže hospodárske straty v roku 2011 
v dôsledku neúčasti mladých ľudí na trhu 
práce sa odhadovali na 153 miliárd EUR, 
čo zodpovedá 1,2 % HDP EÚ; keďže toto 
je vážnym sociálnou a hospodárskou 
záťažou;

C. keďže hospodárske straty v roku 2011 
v dôsledku neúčasti mladých ľudí na trhu 
práce sa odhadovali na 153 miliárd EUR, 
čo zodpovedá 1,2 % HDP EÚ; keďže toto 
je vážnou, dlhodobou sociálnou 
a hospodárskou záťažou pre Európsku 
úniu ako celok;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 30
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže hospodárske straty v roku 2011 
v dôsledku neúčasti mladých ľudí na trhu 
práce sa odhadovali na 153 miliárd EUR, 
čo zodpovedá 1,2 % HDP EÚ; keďže toto 
je vážnym sociálnou a hospodárskou 
záťažou;

C. keďže hospodárske straty v roku 2011 
v dôsledku vplyvu krízy na mladých ľudí 
sa odhadovali na 153 miliárd EUR, čo 
zodpovedá 1,2 % HDP EÚ; keďže toto je 
vážnou sociálnou a hospodárskou záťažou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže hospodárske straty v roku 2011 C. keďže hospodárske straty v roku 2011 
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v dôsledku neúčasti mladých ľudí na trhu 
práce sa odhadovali na 153 miliárd EUR, 
čo zodpovedá 1,2 % HDP EÚ; keďže toto 
je vážnym sociálnou a hospodárskou 
záťažou;

v dôsledku neúčasti mladých ľudí na trhu 
práce sa odhadovali na 153 miliárd EUR, 
čo zodpovedá 1,2 % HDP EÚ; keďže toto 
je vážnou sociálnou a hospodárskou 
záťažou a keďže to, aby sa 
znevýhodneným mladým ľuďom 
umožnilo naplniť svoj potenciál a aktívne 
sa zapájať na miestnej, regionálnej, 
vnútroštátnej a európskej úrovni, je 
zásadne dôležitý faktor nielen pre 
dosiahnutie väčšieho sociálneho 
začlenenia, ale aj pre kvalitný, udržateľný 
a demokratický rozvoj ich obcí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže rast, ktorý vytvára pracovné 
miesta, je potrebný na boj proti 
nezamestnanosti, a najmä 
nezamestnanosti mladých ľudí; keďže 
ako reakcia na hospodársku, finančnú 
a bankovú krízu úspory nielenže nesplnili 
tento cieľ, ale v skutočnosti výrazne 
zhoršili situáciu na trhu práce v mnohých 
členských štátoch; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 33
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže nezamestnanosť mladých ľudí
je faktor, ktorý významne prispieva 
k prudkému zvyšovaniu objemu migrácie, 
ktorá sa odohráva v niekoľkých členských 
štátoch, najvýraznejšie v tzv. štátoch 
PIIGS; keďže táto masívna emigrácia 
zbavila tieto štáty významnej vrstvy ich 
najdynamickejších ľudí a má devastačný 
účinok na miestne spoločenstvá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže tieto miery nezamestnanosti 
mladých ľudí a osôb kategórie NEET 
môžu mať dôsledky v oblasti porušovania 
ľudských práv; keďže na riešenie tejto 
situácie je potrebný prístup založený na 
právach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže v Európskej únii sú potrebné 
výrazné investície na vytváranie rastu 
a pracovných miest a výrazné zvýšenie 
domáceho dopytu; keďže na dosiahnutie 
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výrazného zlepšenia krátkodobej 
hospodárskej situácie a situácie na trhu 
práce v členských štátoch je potrebný 
investičný balík dosahujúci 2 % HDP EÚ, 
čo je opatrenie, ktoré by primárne 
prospelo mladým ľuďom ako skupine, 
ktorá je krízou najviac postihnutá;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 36
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže mladí ľudia sú počas
hospodárskej krízy osobitne znevýhodnení, 
viac než väčšina skupín; keďže mnohí 
mladí ľudia môžu očakávať, že súčasný 
stav nezamestnanosti sa zmení na dlhodobý 
stav, čo prináša riziko sociálneho 
vylúčenia; keďže toto má znepokojujúce 
dôsledky pre jednotlivých mladých ľudí, 
pretože sa im v dôsledku toho znižuje 
sebavedomie, nespĺňajú sa ich ambície 
a odkladá sa predpoklad, že budú viesť 
samostatný život dospelého človeka, 
okrem iného že si založia rodinu, a 
následne aj pre spoločnosť, pretože to 
negatívne vplýva na sociálnu, 
hospodársku a demografickú situáciu 
v Európe;

D. keďže hospodárske krízy neprimerane 
postihujú mladých ľudí; keďže mnohí 
mladí ľudia môžu očakávať, že súčasný 
stav nezamestnanosti sa zmení na dlhodobý 
stav, čo prináša riziko sociálneho 
vylúčenia, skrytej chudoby a sociálnych 
nepokojov, ktoré vyplývajú z odlúčenia od 
spoločnosti a komplexného odcudzenia, 
ktoré mladí ľudia zažívajú; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Hans-Peter Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže mladí ľudia sú počas 
hospodárskej osobitne znevýhodnení, viac 
než väčšina skupín; keďže mnohí mladí 
ľudia môžu očakávať, že súčasný stav 
nezamestnanosti sa zmení na dlhodobý 
stav, čo prináša riziko sociálneho 
vylúčenia; keďže toto má znepokojujúce 
dôsledky pre jednotlivých mladých ľudí, 
pretože sa im v dôsledku toho znižuje 
sebavedomie, nespĺňajú sa ich ambície 
a odkladá sa predpoklad, že budú viesť 
samostatný život dospelého človeka, okrem 
iného že si založia rodinu, a následne aj pre 
spoločnosť, pretože to negatívne vplýva na 
sociálnu, hospodársku a demografickú 
situáciu v Európe;

D. keďže mladí ľudia sú počas 
hospodárskych kríz osobitne 
znevýhodnení, viac než väčšina skupín; 
keďže v prípade mnohých mladých ľudí 
sa súčasný stav nezamestnanosti zmení na 
dlhodobý stav, čo veľmi zvyšuje riziko 
sociálneho vylúčenia; keďže toto má 
znepokojujúce dôsledky pre jednotlivých 
mladých ľudí, pretože sa im v dôsledku 
toho znižuje sebavedomie, nespĺňajú sa ich 
ambície a odkladá sa predpoklad, že budú 
viesť samostatný život dospelého človeka, 
okrem iného že si založia rodinu, a 
následne aj pre spoločnosť, pretože to 
negatívne vplýva na sociálnu, hospodársku 
a demografickú situáciu v Európe
v dlhodobom horizonte;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 38
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže mladí ľudia sú počas 
hospodárskej osobitne znevýhodnení, viac 
než väčšina skupín; keďže mnohí mladí 
ľudia môžu očakávať, že súčasný stav
nezamestnanosti sa zmení na dlhodobý 
stav, čo prináša riziko sociálneho 
vylúčenia; keďže toto má znepokojujúce 
dôsledky pre jednotlivých mladých ľudí, 
pretože sa im v dôsledku toho znižuje 
sebavedomie, nespĺňajú sa ich ambície 
a odkladá sa predpoklad, že budú viesť 
samostatný život dospelého človeka, okrem 
iného že si založia rodinu, a následne aj pre 
spoločnosť, pretože to negatívne vplýva na 
sociálnu, hospodársku a demografickú 

D. keďže mladí ľudia sú počas 
hospodárskych kríz osobitne 
znevýhodnení, a keďže v ich prípade často 
platí, že obdobie nezamestnanosti sa zmení 
na dlhodobý stav, čo prináša riziko 
sociálneho vylúčenia; keďže toto má 
znepokojujúce dôsledky pre jednotlivých 
mladých ľudí, pretože sa v dôsledku toho 
nespĺňajú ich ambície a odkladá sa ich 
možnosť viesť samostatný život dospelého 
človeka, okrem iného že si založia rodinu, 
a následne aj pre spoločnosť, pretože to 
negatívne vplýva na sociálnu, hospodársku 
a demografickú situáciu v Európe;
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situáciu v Európe;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže mladí ľudia sú počas 
hospodárskej osobitne znevýhodnení, viac 
než väčšina skupín; keďže mnohí mladí 
ľudia môžu očakávať, že súčasný stav 
nezamestnanosti sa zmení na dlhodobý 
stav, čo prináša riziko sociálneho 
vylúčenia; keďže toto má znepokojujúce 
dôsledky pre jednotlivých mladých ľudí, 
pretože sa im v dôsledku toho znižuje 
sebavedomie, nespĺňajú sa ich ambície 
a odkladá sa predpoklad, že budú viesť 
samostatný život dospelého človeka, okrem 
iného že si založia rodinu, a následne aj pre 
spoločnosť, pretože to negatívne vplýva na 
sociálnu, hospodársku a demografickú 
situáciu v Európe;

D. keďže mladí ľudia sú počas 
hospodárskych kríz osobitne 
znevýhodnení, viac než väčšina skupín; 
v tejto súvislosti upozorňuje na škodlivé 
účinky posunu smerom k pružnejším 
zmluvám, ktorý je osobitne výrazný medzi 
mladými pracovníkmi a vedie k tomu, že 
majú neprimerane často neisté zmluvy 
a teda sú prví, koho zasiahne 
nezamestnanosť; keďže mnohí mladí 
ľudia môžu očakávať, že súčasný stav 
nezamestnanosti sa zmení na dlhodobý 
stav, čo prináša riziko sociálneho 
vylúčenia; keďže toto má znepokojujúce 
dôsledky pre jednotlivých mladých ľudí, 
pretože sa im v dôsledku toho znižuje 
sebavedomie, nespĺňajú sa ich ambície 
a odkladá sa predpoklad, že budú viesť 
samostatný život dospelého človeka, okrem 
iného že si založia rodinu, a následne aj pre 
spoločnosť, pretože to negatívne vplýva na 
sociálnu, hospodársku a demografickú 
situáciu v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže mladí ľudia sú počas 
hospodárskej osobitne znevýhodnení, viac 
než väčšina skupín; keďže mnohí mladí 
ľudia môžu očakávať, že súčasný stav 
nezamestnanosti sa zmení na dlhodobý 
stav, čo prináša riziko sociálneho 
vylúčenia; keďže toto má znepokojujúce 
dôsledky pre jednotlivých mladých ľudí, 
pretože sa im v dôsledku toho znižuje 
sebavedomie, nespĺňajú sa ich ambície 
a odkladá sa predpoklad, že budú viesť 
samostatný život dospelého človeka, okrem 
iného že si založia rodinu, a následne aj pre 
spoločnosť, pretože to negatívne vplýva na 
sociálnu, hospodársku a demografickú 
situáciu v Európe;

D. keďže mladí ľudia sú počas 
hospodárskych kríz osobitne 
znevýhodnení, viac než väčšina skupín; 
keďže mnohí mladí ľudia môžu očakávať, 
že súčasný stav nezamestnanosti sa zmení 
na dlhodobý stav, čo prináša riziko 
sociálneho vylúčenia; keďže toto má 
znepokojujúce dôsledky pre jednotlivých 
mladých ľudí, pretože sa im v dôsledku 
toho znižuje sebavedomie, nespĺňajú sa ich 
ambície, zmenšujú sa ich príjmy počas 
celého ich pracovného života a aj ich 
vyhliadky na kariéru, a odkladá sa 
predpoklad, že budú viesť samostatný život 
dospelého človeka, okrem iného že si 
založia rodinu, a následne aj pre 
spoločnosť, pretože to negatívne vplýva na 
sociálnu, hospodársku a demografickú 
situáciu v Európe;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 41
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže mladí ľudia sú počas 
hospodárskej osobitne znevýhodnení, viac 
než väčšina skupín; keďže mnohí mladí 
ľudia môžu očakávať, že súčasný stav 
nezamestnanosti sa zmení na dlhodobý 
stav, čo prináša riziko sociálneho 
vylúčenia; keďže toto má znepokojujúce 
dôsledky pre jednotlivých mladých ľudí, 
pretože sa im v dôsledku toho znižuje 
sebavedomie, nespĺňajú sa ich ambície 
a odkladá sa predpoklad, že budú viesť 
samostatný život dospelého človeka, okrem 
iného že si založia rodinu, a následne aj pre 

D. keďže mladí ľudia sú počas 
hospodárskych kríz osobitne 
znevýhodnení, viac než väčšina skupín; 
keďže mnohí mladí ľudia môžu očakávať, 
že súčasný stav nezamestnanosti sa zmení 
na dlhodobý stav, čo prináša riziko 
sociálneho vylúčenia; keďže toto má 
znepokojujúce dôsledky pre jednotlivých 
mladých ľudí, pretože sa im v dôsledku 
toho znižuje sebavedomie, nespĺňajú sa ich 
ambície a odkladá sa predpoklad, že budú 
viesť samostatný život dospelého človeka, 
okrem iného že si založia rodinu, a 



AM\937186SK.doc 25/178 PE510.867v01-00

SK

spoločnosť, pretože to negatívne vplýva na 
sociálnu, hospodársku a demografickú 
situáciu v Európe;

následne aj pre spoločnosť, pretože to 
negatívne vplýva na sociálnu, hospodársku 
a demografickú situáciu v Európe a zvyšuje 
to riziko, že zažijú v starobe chudobu kvôli 
tomu, že nedokážu počas celého svojho 
pracovného života platiť príspevky na 
sociálne zabezpečenie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 42
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže mladí ľudia sú počas 
hospodárskej osobitne znevýhodnení, viac 
než väčšina skupín; keďže mnohí mladí 
ľudia môžu očakávať, že súčasný stav 
nezamestnanosti sa zmení na dlhodobý 
stav, čo prináša riziko sociálneho 
vylúčenia; keďže toto má znepokojujúce 
dôsledky pre jednotlivých mladých ľudí, 
pretože sa im v dôsledku toho znižuje 
sebavedomie, nespĺňajú sa ich ambície 
a odkladá sa predpoklad, že budú viesť 
samostatný život dospelého človeka, okrem 
iného že si založia rodinu, a následne aj pre 
spoločnosť, pretože to negatívne vplýva na 
sociálnu, hospodársku a demografickú 
situáciu v Európe;

D. keďže mladí ľudia sú počas 
hospodárskych kríz osobitne 
znevýhodnení, viac než väčšina skupín; 
keďže mnohí mladí ľudia môžu očakávať, 
že súčasný stav nezamestnanosti sa zmení 
na dlhodobý stav, čo prináša riziko 
sociálneho vylúčenia; keďže toto má 
znepokojujúce dôsledky pre jednotlivých 
mladých ľudí, pretože sa im v dôsledku 
toho znižuje sebavedomie, nespĺňajú sa ich 
ambície a odkladá sa predpoklad, že budú 
viesť samostatný život dospelého človeka, 
okrem iného že si založia rodinu, a 
následne aj pre spoločnosť, pretože to 
negatívne vplýva na sociálnu, hospodársku 
a demografickú situáciu, vrátane 
občianskeho mieru, v Európe;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 43
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže mladí ľudia sú počas 
hospodárskej osobitne znevýhodnení, viac 
než väčšina skupín; keďže mnohí mladí 
ľudia môžu očakávať, že súčasný stav 
nezamestnanosti sa zmení na dlhodobý 
stav, čo prináša riziko sociálneho 
vylúčenia; keďže toto má znepokojujúce 
dôsledky pre jednotlivých mladých ľudí, 
pretože sa im v dôsledku toho znižuje 
sebavedomie, nespĺňajú sa ich ambície 
a odkladá sa predpoklad, že budú viesť 
samostatný život dospelého človeka, okrem 
iného že si založia rodinu, a následne aj pre 
spoločnosť, pretože to negatívne vplýva na 
sociálnu, hospodársku a demografickú 
situáciu v Európe;

D. keďže mladí ľudia sú počas 
hospodárskych kríz osobitne 
znevýhodnení, viac než väčšina skupín; 
keďže mnohí mladí ľudia môžu očakávať, 
že súčasný stav nezamestnanosti sa zmení 
na dlhodobý stav, čo prináša riziko 
sociálneho vylúčenia; keďže toto má 
znepokojujúce dôsledky pre jednotlivých 
mladých ľudí, pretože sa im v dôsledku 
toho znižuje sebavedomie, nespĺňajú sa ich 
ambície a odkladá sa predpoklad, že budú 
viesť samostatný život dospelého človeka, 
okrem iného že si založia rodinu, a 
následne aj pre spoločnosť, pretože to 
negatívne vplýva na sociálnu, hospodársku 
a demografickú situáciu v Európe; keďže 
vysoká úroveň nezamestnanosti mladých 
ľudí predstavuje riziko pre demokraciu 
v Európskej únii, pretože podpora 
európskeho projektu, a to najmä medzi 
mladými ľuďmi, rýchlo klesá, a keďže 
mladí ľudia, ktorých sa to týka, by sa mali 
zapojiť do procesu tvorby riešení 
a opatrení;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 44
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže článok 13 Zmluvy o ES 
výslovne splnomocňuje Spoločenstvo 
k tomu, aby bojovalo proti diskriminácii 
na základe pohlavia, rasy alebo etnického 
pôvodu, zdravotného postihnutia, veku 
alebo sexuálnej orientácie; keďže napriek 
smernici 2000/78/ES 
z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje 
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všeobecný rámec pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, 
sú mladé ženy pri vstupe na trh práce 
naďalej vystavované diskriminácii na 
základe veku a pohlavia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Alejandro Cercas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže kríza viedla k obrovskému 
zvýšeniu výskytu neistých foriem práce, 
vykonávaných najmä mladými ľuďmi 
prijatými na zmluvu na dobu určitú, 
a neplatených stáží, ktoré v skutočnosti 
zodpovedajú skutočnej práci na plný 
úväzok;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 46
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže členské štáty musia zaistiť sieť 
sociálneho zabezpečenia a zaručiť slušné 
životné podmienky pracovníkom, ktorí sa 
stali nezamestnanými, a mladým ľuďom, 
ktorí nemôžu nájsť prácu; 

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 47
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže napriek vysokej celkovej úrovni 
nezamestnanosti mladých ľudí je pre 
niektoré odvetvia, napríklad IKT 
a zdravotníctvo, čoraz ťažšie obsadzovať 
voľné pracovné miesta kvalifikovaným 
personálom;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže Medzinárodná organizácia 
práce odporučila na plnohodnotné 
zavedenie záruky pre mladých v EÚ 
rozpočet vo výške 21 miliárd EUR, čo sa 
rovná 0,5 % výdavkov v eurozóne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Db (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže pracovné podmienky, sociálne 
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práva, prístup ku vzdelaniu, bývanie 
a zapojenie do verejného života sú 
kľúčové oblasti politiky na zaistenie 
emancipácie mládeže; keďže je nutné 
vyvinúť na všetkých úrovniach politiky 
úsilie o zaistenie emancipácie mládeže 
a keďže inštitúcie EÚ musia všetkým 
mladým ľuďom zaručiť rovnaké
príležitosti a právo na emancipáciu a na 
rozvoj nezávislého a slušného života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Db (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže súbežne s tým, ako sa 
zhoršovala hospodárska a finančná kríza 
a zavádzali sa úsporné opatrenia, čoraz 
viac sa zvyšovala emigrácia z členských 
štátov v najväčších ťažkostiach; keďže sa 
objavila nová kategória emigrantov, 
konkrétne mladí ľudia, často vysoko 
kvalifikovaní;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 51
Hans-Peter Martin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže v súvislosti s Lisabonskou 
stratégiou (2000 – 2010) sa EÚ zaviazala 
zlepšiť úrovne vzdelania, znížiť mieru 
predčasného ukončenia školskej dochádzky 

E. keďže v súvislosti so stratégiou Európa 
2020 sa EÚ zaviazala zlepšiť úroveň
vzdelania, znížiť mieru predčasného 
ukončenia školskej dochádzky pod hranicu 
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pod hranicu 10 % do roku 2020 a zvýšiť 
mieru ukončenia vysokoškolského 
vzdelania alebo rovnocenného vzdelania 
najmenej na 40 %;

10 % do roku 2020, zvýšiť mieru 
ukončenia vysokoškolského vzdelania 
alebo rovnocenného vzdelania vo vekovej 
skupine 30 – 34 rokov najmenej na 40 %
a zvýšiť mieru zamestnanosti vo vekovej 
skupine 20 – 64 na 75 %;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 52
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže v súvislosti s Lisabonskou 
stratégiou (2000 – 2010) sa EÚ zaviazala 
zlepšiť úrovne vzdelania, znížiť mieru 
predčasného ukončenia školskej dochádzky 
pod hranicu 10 % do roku 2020 a zvýšiť 
mieru ukončenia vysokoškolského 
vzdelania alebo rovnocenného vzdelania 
najmenej na 40 %;

E. keďže v súvislosti s Lisabonskou 
stratégiou (2000 – 2010) sa EÚ zaviazala 
zlepšiť úroveň vzdelania, znížiť mieru 
predčasného ukončenia školskej dochádzky 
pod hranicu 10 % do roku 2020 a zvýšiť 
mieru ukončenia vysokoškolského 
vzdelania alebo rovnocenného vzdelania 
najmenej na 40 %; keďže niekoľko 
členských štátov zvýšilo školné vo vyššom 
vzdelávaní alebo o tom uvažuje;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 53
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže v niektorých krajinách, ktoré 
Trojka tzv. zachraňuje, čoraz viac 
učiteľov stráca svoje pracovné miesta 
a preto klesá úroveň vyučovania, 
zatvárajú sa školy, znižuje sa náročnosť 
učebných osnov a zvyšuje sa miera 
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výskytu akademických neúspechov 
a predčasného ukončovania školskej 
dochádzky; keďže vyšší pomer študentov 
voči učiteľom vyplývajúci zo škrtov sa 
prejavuje nižšou úrovňou vyučovania vo 
vzdelávacom systéme, ktorého cieľom by 
malo byť umožniť učiteľom, aby školskú 
kariéru svojich žiakov sledovali 
podrobnejšie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 54
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže liberalizácia vzdelávacieho 
systému, napríklad prostredníctvom 
bolonského procesu, a úsporné opatrenia 
zavádzané v rôznych členských štátoch 
zrušili mnohé z krokov smerom 
k prístupnejšiemu vzdelávaciemu systému; 
preto zdôrazňuje potrebu vzdelávacieho 
systému, ktorý je vo verejnom vlastníctve, 
demokraticky sa uskutočňuje, je prístupný 
pre všetkých a pre užívateľov je bezplatný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže napriek hospodárskej kríze 
a rušeniu pracovných miest existuje v EÚ 
viac než dva milióny voľných pracovných 
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miest, a to zväčša preto, lebo na miestnom 
trhu práce nie sú pracovníci 
s požadovanými zručnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže kríza viedla ku zvýšeniu počtu 
ľudí, a najmä mladých ľudí, v neistom 
zamestnaní, a keďže mnohé existujúce 
pracovné miesta na plný úväzok nahradila 
práca vykonávaná ľuďmi so zmluvou na 
dobu určitú, práca na kratší pracovný čas
alebo neplatená práca;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 57
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže bohužiaľ nič nedokazuje 
približovanie sa k týmto cieľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Eb (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže čoraz viac mladých ľudí je 
nútených do neplatených i platených stáží, 
čo je stav, ktorý diskriminuje tých, ktorí sú 
na tom finančne horšie; keďže problém 
využívania stážistov ako lacnej pracovnej 
sily je nutné uznať, a keďže je preto 
potrebný súbor kritérií kvality stáží;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 59
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ec (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ec. keďže mobilita cez štátne hranice je 
jednou z kľúčových myšlienok, na ktorej 
stojí európsky projekt, takže opatrenia na 
podporu mobility mladých ľudí sú 
bytostne vítané; keďže je však 
prekvapujúce, že v krajinách najviac 
postihnutých nezamestnanosťou 
(mladých ľudí) sa len veľmi malá časť 
z tých, ktorí sa rozhodnú pre mobilitu 
a migráciu, takto rozhodne dobrovoľne 
a nie v reakcii na ekonomickú nutnosť; 
keďže mladí ľudia majú taktiež právo žiť 
a pracovať vo svojich domovských 
krajinách, a keďže je preto nutné vytvoriť 
pracovné miesta v okrajových regiónoch 
v rámci úsilia o zastavenie 
nedobrovoľného úteku mladých ľudí 
a výsledného úniku mozgov z dotknutých 
regiónov;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 60
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže MSP, ktoré sú hnacou silou 
hospodárskeho rastu a tvorby pracovných 
miest, ako aj dosahovania cieľov stratégie 
Európa 2020, zatvorili v dôsledku 
hospodárskej krízy 3,5 milióna pracovných 
miest, pričom rušenie pracovísk sa týkalo 
všetkých pracovníkov, mladých ľudí 
nevynímajúc;

F. keďže MSP zrušili v dôsledku 
hospodárskej krízy 3,5 milióna pracovných 
miest, pričom rušenie pracovísk sa týkalo 
všetkých pracovníkov, mladých ľudí 
nevynímajúc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže MSP, ktoré sú hnacou silou 
hospodárskeho rastu a tvorby pracovných 
miest, ako aj dosahovania cieľov stratégie 
Európa 2020, zatvorili v dôsledku 
hospodárskej krízy 3,5 milióna pracovných 
miest, pričom rušenie pracovísk sa týkalo
všetkých pracovníkov, mladých ľudí 
nevynímajúc;

F. keďže MSP, ktoré sú hnacou silou 
hospodárskeho rastu a tvorby pracovných 
miest, ako aj dosahovania cieľov stratégie 
Európa 2020, museli v dôsledku 
hospodárskej krízy zrušiť 3,5 milióna 
pracovných miest alebo svoju činnosť 
presunúť, aby zostali na medzinárodnej 
úrovni konkurencieschopné, čo sa dotklo 
všetkých pracovníkov, mladých ľudí 
nevynímajúc;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62
Anthea McIntyre
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže MSP, ktoré sú hnacou silou 
hospodárskeho rastu a tvorby pracovných 
miest, ako aj dosahovania cieľov stratégie 
Európa 2020, zatvorili v dôsledku 
hospodárskej krízy 3,5 milióna pracovných 
miest, pričom rušenie pracovísk sa týkalo 
všetkých pracovníkov, mladých ľudí 
nevynímajúc;

F. keďže MSP a mikropodniky, ktoré sú 
hnacou silou hospodárskeho rastu a tvorby 
pracovných miest, ako aj dosahovania 
cieľov stratégie Európa 2020, zrušili 
v dôsledku hospodárskej krízy 3,5 milióna 
pracovných miest, pričom rušenie 
pracovísk sa týkalo všetkých pracovníkov, 
mladých ľudí nevynímajúc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže MSP, ktoré sú hnacou silou 
hospodárskeho rastu a tvorby pracovných 
miest, ako aj dosahovania cieľov stratégie 
Európa 2020, zatvorili v dôsledku 
hospodárskej krízy 3,5 milióna pracovných 
miest, pričom rušenie pracovísk sa týkalo 
všetkých pracovníkov, mladých ľudí 
nevynímajúc;

F. keďže MSP, ktoré sú hnacou silou 
hospodárskeho rastu a tvorby pracovných 
miest, ako aj dosahovania cieľov stratégie 
Európa 2020, zrušili v dôsledku 
hospodárskej krízy 3,5 milióna pracovných 
miest, pričom rušenie pracovísk sa týkalo 
všetkých pracovníkov, pričom mladých 
ľudí zasiahlo najviac;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 64
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže MSP, ktoré sú hnacou silou F. keďže MSP, ktoré sú hnacou silou 
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hospodárskeho rastu a tvorby pracovných 
miest, ako aj dosahovania cieľov stratégie 
Európa 2020, zatvorili v dôsledku 
hospodárskej krízy 3,5 milióna pracovných 
miest, pričom rušenie pracovísk sa týkalo 
všetkých pracovníkov, mladých ľudí 
nevynímajúc;

hospodárskeho rastu a tvorby pracovných 
miest, ako aj dosahovania cieľov stratégie 
Európa 2020, zrušili v dôsledku 
hospodárskej krízy 3,5 milióna pracovných 
miest a výrazne obmedzili prijímanie 
pracovníkov, pričom rušenie pracovísk sa 
týkalo všetkých pracovníkov, mladých ľudí 
nevynímajúc;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 65
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže MSP, ktoré sú hnacou silou 
hospodárskeho rastu a tvorby pracovných 
miest, ako aj dosahovania cieľov stratégie 
Európa 2020, zatvorili v dôsledku 
hospodárskej krízy 3,5 milióna pracovných 
miest, pričom rušenie pracovísk sa týkalo 
všetkých pracovníkov, mladých ľudí 
nevynímajúc;

F. keďže MSP, ktoré sú hnacou silou 
hospodárskeho rastu a tvorby pracovných 
miest, ako aj dosahovania cieľov stratégie 
Európa 2020, zrušili v dôsledku 
hospodárskej krízy 3,5 milióna pracovných 
miest a toto odvetvie je súčasne schopné 
zamestnať najviac mladých ľudí 
najúčinnejším spôsobom, pričom rušenie 
pracovísk sa týkalo všetkých pracovníkov, 
mladých ľudí nevynímajúc;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 66
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Justina Vitkauskaite Bernard, 
Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Katarína Neveďalová, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Franziska Katharina 
Brantner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže mladí ľudia majú právo na 
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kvalitné zamestnanie podľa svojich 
zručností a keďže kvalitné zamestnanie je 
základom pre dôstojnosť a samostatnosť 
európskej mládeže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže hospodárska kríza, ktorá začala 
v roku 2008 mala negatívny vplyv na dopyt 
i ponuku na trhu práce, čím sa dramaticky 
posilnila neistota týkajúca sa vyhliadok na 
zamestnanie a vytvorila sa nevyhnutnosť 
lepšej informovanosti všetkých 
nezamestnaných osôb o vyhliadkach 
zamestnania;

G. keďže hospodárska kríza, ktorá začala 
v roku 2008 mala negatívny vplyv na dopyt 
i ponuku na trhu práce, čím sa dramaticky 
posilnila neistota týkajúca sa vyhliadok na 
zamestnanie, z čoho vyplýva naliehavá 
potreba prispôsobiť školské aj odborné 
vzdelávanie novým požiadavkám trhu 
práce a uľahčiť opätovné začleňovanie 
nezamestnaných doň prostredníctvom 
vytvorenia jednotného kontaktného miesta 
obsluhujúceho všetky sociálne služby 
spojené s hľadaním práce 
nezamestnanými;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 68
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže hospodárska kríza, ktorá začala
v roku 2008, mala negatívny vplyv na 
dopyt i ponuku na trhu práce, čím sa 
dramaticky posilnila neistota týkajúca sa 
vyhliadok na zamestnanie a vytvorila sa 

G. keďže hospodárska kríza, ktorá sa stala 
viditeľnou v roku 2008, mala negatívny 
vplyv na dopyt i ponuku na trhu práce, čím 
sa dramaticky posilnila neistota týkajúca sa 
vyhliadok na zamestnanie a vytvorila sa 
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nevyhnutnosť lepšej informovanosti 
všetkých nezamestnaných osôb 
o vyhliadkach zamestnania;

nevyhnutnosť lepšej informovanosti 
všetkých nezamestnaných osôb 
o vyhliadkach zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže hospodárska kríza, ktorá začala 
v roku 2008, mala negatívny vplyv na 
dopyt i ponuku na trhu práce, čím sa 
dramaticky posilnila neistota týkajúca sa 
vyhliadok na zamestnanie a vytvorila sa 
nevyhnutnosť lepšej informovanosti 
všetkých nezamestnaných osôb 
o vyhliadkach zamestnania;

G. keďže hospodárska kríza, ktorá začala 
v roku 2008, mala negatívny vplyv na 
dopyt i ponuku na trhu práce, čím sa 
dramaticky posilnila neistota týkajúca sa 
vyhliadok na zamestnanie a vytvorila sa 
nevyhnutnosť lepšej informovanosti 
všetkých nezamestnaných osôb 
o vyhliadkach zamestnania, pričom tieto 
služby sú neprístupné práve pre najviac 
znevýhodnené skupiny a teda najmä pre 
mladých ľudí so zdravotným postihnutím, 
pretože mnoho verejných služieb ešte stále 
nie je bezbariérových;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 70
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže hospodárska kríza, ktorá začala 
v roku 2008, mala negatívny vplyv na 
dopyt i ponuku na trhu práce, čím sa 
dramaticky posilnila neistota týkajúca sa 
vyhliadok na zamestnanie a vytvorila sa 
nevyhnutnosť lepšej informovanosti 

G. keďže hospodárska kríza, ktorá začala 
v roku 2008, mala negatívny vplyv na 
dopyt i ponuku na trhu práce, čím sa 
dramaticky posilnila neistota týkajúca sa 
vyhliadok na zamestnanie a vytvorila sa 
nevyhnutnosť lepšej informovanosti 
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všetkých nezamestnaných osôb 
o vyhliadkach zamestnania;

všetkých nezamestnaných osôb 
o vyhliadkach zamestnania, odbornej 
prípravy a ďalšej odbornej prípravy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 71
Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže vďaka svojmu dôrazu na 
praktické zručnosti sa duálny systém 
odbornej prípravy a kombinované 
akademicko-pracovné študijné programy 
používané v niektorých štátoch počas 
krízy osobitne osvedčili, pretože 
zlepšovaním zamestnateľnosti mladých 
ľudí udržali úroveň nezamestnanosti 
mladých ľudí nižšiu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 72
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže úsporné politiky zavádzané 
v celej Európe neviedli k hospodárskej 
obnove alebo zvýšeniu počtu pracovných 
miest; keďže čoraz viac ekonómov jasne 
tvrdí, že úsporné politiky mali opačný 
efekt: potlačenie hospodárskeho rastu 
a zánik pracovných miest;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 73
Monika Panayotova

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže napriek vysokej miere 
nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ 
existuje v určitých oblastiach nedostatok 
ľudských zdrojov, napríklad pokiaľ ide 
o zvyšujúci sa dopyt po vysoko 
kvalifikovanej pracovnej sile v odvetviach 
IT a výskumu a vývoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže v EÚ sú približne štyri milióny 
pracovných miest voľné kvôli nesúladu 
medzi zručnosťami nezamestnaných 
a zručnosťami potrebnými pre pracovné 
miesta, ktoré sú k dispozícii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže duálny systém odborného 
vzdelávania používaný v niektorých 
členských štátoch preukázal najmä počas 
krízy svoju praktickú relevantnosť 
a viedol k nižšej miere nezamestnanosti 
mladých ľudí vďaka lepšej 
zamestnateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže odborné vzdelávanie má užšiu 
väzbu na trh práce než iné odvetvia 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, 
v mnohých krajinách sa však potenciál 
pracovného vzdelávania, a najmä 
učňovskej praxe, pri riešení zamestnanosti 
mládeže dosiaľ nevyužíva naplno;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže prechod z denného štúdia na 
trh práce je zlomovým bodom v živote 
mladých ľudí, ktorý má rozhodnú váhu 
pre ich vyhliadky na kariéru, potenciál 
príjmov za celý život a dlhodobé sociálne 
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podmienky; keďže v tomto kontexte 
nemožno vzdelávaciu politiku oddeliť od 
politiky v oblasti trhu práce;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 78
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže hospodárska kríza, ktorá 
začala v roku 2008, mala negatívny vplyv 
na dopyt i ponuku na trhu práce, čím sa 
dramaticky posilnila neistota súvisiaca s
vyhliadkami na zamestnanie a vytvorila sa 
nevyhnutnosť investícií členských štátov 
do tvorby pracovných miest, odbornej 
prípravy a vzdelávania; keďže dôsledkom 
môže byť väčšie množstvo sociálnych 
konfliktov a sociálnych nepokojov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže produktívne a udržateľné 
investície do oblastí ako vzdelávanie 
a odborná príprava a výskum a vývoj sú 
kľúčom k udržateľnému opusteniu krízy, 
ale aj ku konsolidácii hospodárstva EÚ na 
ceste konkurencieschopnosti, produktivity 
a udržateľnosti; keďže deficitné ciele by 
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nemali zahŕňať investície do týchto 
oblastí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže pracovné agentúry zohrávajú 
na trhu práce kľúčovú úlohu a preto by 
mali byť povinné spĺňať prísne normy 
kvality, a to, či tieto normy dodržiavajú, by 
mali kontrolovať príslušné orgány; keďže 
tieto normy kvality a požiadavky na 
podstupovanie kontrol by sa mali 
uplatňovať rovnako na verejné aj 
súkromné pracovné agentúry;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 81
Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže Komisia vo svojej správe z 30. 
mája 2012 o situácii v Nemecku uviedla, 
že duálny systém odbornej prípravy 
zaručuje prísun kvalifikovaných 
pracovníkov a nízku mieru 
nezamestnanosti mladých ľudí;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 82
Lívia Járóka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže časťou riešenia 
nezamestnanosti môže byť vytvorenie 
kvalitných systémov odborného 
vzdelávania a odbornej prípravy, s vysoko 
kvalifikovanými učiteľmi a odbornými 
vedúcimi, inovatívnymi učebnými 
metódami, veľmi kvalitnou 
infraštruktúrou a zariadeniami, vysokou 
mierou relevantnosti pre trh práce 
a cestami k ďalšiemu vzdelávaniu a 
ďalšej odbornej príprave;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže mladí ľudia tvoria 40 % tých, 
ktorí sú zamestnaní na základe zmlúv na 
dobu určitú, ale tvoria len 13 % celkového 
počtu zamestnaných osôb, každý piaty 
mladý človek sa bojí straty pracovného 
miesta a v prípade mladých ľudí je vyššia 
pravdepodobnosť neistej práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže mladí ľudia v EÚ sú nútení pri 
hľadaní pracovných príležitostí migrovať, 
čo je jav, ktorý v prípade, že nebude 
vhodne usmerňovaný, môže viesť k tzv. 
úniku mozgov a väčším rozdielom medzi 
regiónmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže v niektorých členských štátoch 
možno pozorovať čoraz väčší rozdiel 
medzi zručnosťami absolventov 
a požiadavkami trhu práce v oblasti 
zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gc (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gc. keďže v niektorých členských štátoch 
sa prehlbujú rozdiely medzi zručnosťami 
stážistov a požiadavkami trhu práce;

Or. de



PE510.867v01-00 46/178 AM\937186SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 87
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gc (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gc. keďže Medzinárodná organizácia 
práce odporučila na plnohodnotné 
zavedenie záruky pre mladých v EÚ 
rozpočet vo výške 21 miliárd EUR, čo sa 
rovná 0,5 % výdavkov v eurozóne;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek – 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

–1. keďže opatrenia v oblasti 
nezamestnanosti mladých ľudí je nutné 
začleniť do konzistentnej a na budúcnosť 
a investície zameranej makroekonomickej 
stratégie vytvárajúcej podmienky pre 
vytvorenie udržateľných pracovných 
miest 21. storočia, ako aj účinný prechod 
zo vzdelávania do zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek – 1 (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

–1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
súčasné krízové opatrenia zamerané na 
znižovanie verejných výdavkov už ukázali 
priamy negatívny vplyv na mládež 
spôsobený škrtmi v oblasti vzdelávania, 
tvorby pracovných miest a podporných 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek –1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

–1. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby v oblasti mládeže 
a zamestnanosti zaujali prístup založený 
na právach; zdôrazňuje, že najmä 
v časoch veľkej krízy nemožno 
kvalitatívny aspekt slušnej práce pre 
mladých ľudí opustiť a základné 
pracovné normy a iné normy spojené 
s kvalitou práce musia byť jeho 
základným prvkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek –1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

–1. vyzýva Komisiu, aby tieto 
nekoherentné a niekedy deštruktívne 
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politiky najprv posúdila a potom s nimi 
skoncovala; zdôrazňuje, že verejné 
odhodlanie v oblasti zamestnanosti 
mládeže je potrebné a vítané, stráca však 
svoju dôveryhodnosť, ak sa politikami
v oblasti hospodárskeho riadenia 
pripravuje mládež o príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek –1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

–1. vyzýva Komisiu, aby tieto 
nekoherentné a niekedy deštruktívne 
politiky najprv posúdila a potom s nimi 
skoncovala; zdôrazňuje, že verejné 
odhodlanie v oblasti zamestnanosti 
mládeže je potrebné a vítané, stráca však 
svoju dôveryhodnosť, ak sa politikami
v oblasti hospodárskeho riadenia 
pripravuje mládež o príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek –1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

–1. vyzýva Komisiu, aby predložila 
„ochranný doplnok“ pre členské štáty 
poberajúce finančnú pomoc s cieľom 
vyňať z dohodnutých cieľov v oblasti 
znižovania deficitu v rámci ich 
memoranda o porozumení verejné 
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výdavky zamerané na dosiahnutie cieľov 
stratégie EÚ 2020 a zamestnanosti 
mládeže, ako sú výdavky na tvorbu 
pracovných miest, vzdelávanie a odbornú 
prípravu, slušnú prácu a boj proti 
chudobe; zdôrazňuje, že takýto „ochranný 
doplnok“ je nutné vytvárať 
demokratickejším spôsobom než 
memorandá o porozumení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek –1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

–1. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci 
s členskými štátmi s nezamestnanosťou 
mládeže v regiónoch na úrovni viac než 
25 % vytvorila ročný nápravný plán na 
riešenie nezamestnanosti mladých ľudí
vytvorením pracovných miest pre aspoň 
10 % mládeže, ktorej sa to týka; 
zdôrazňuje, že žiaden možný nápravný 
plán nemôže byť účinný bez dostatočných 
investícií a dostatočnej flexibility, pokiaľ 
ide o ciele v oblasti deficitu pre každý 
členský štát;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že politické opatrenia, ktoré 1. zdôrazňuje, že politické opatrenia, ktoré 
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vykonávajú členské štáty, je potrebné 
diverzifikovať a zamerať ich na riešenie 
všetkých možných prekážok, ktoré bránia 
mladým ľuďom na ceste k udržateľnému 
zamestnaniu, s osobitným zreteľom na 
zraniteľné skupiny, ktoré majú najväčšiu 
pravdepodobnosť toho, že budú 
viacnásobne znevýhodnení;

vykonávajú členské štáty na podporu 
zamestnanosti mládeže, musia byť 
rôznorodé, aby sa mladým ľuďom 
umožnil prístup k trvalému zamestnaniu, 
a to zavedením možností dobrovoľníctva, 
platených stáží či verejnoprospešných 
činností, s cieľom dosiahnuť to, aby 
naďalej vykonávali spoločensky užitočnú 
činnosť, prípadne uznávanú ako odborné 
skúsenosti, ktoré im uľahčia začlenenie 
do trhu práce;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 96
Alejandro Cercas

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že politické opatrenia, ktoré 
vykonávajú členské štáty, je potrebné 
diverzifikovať a zamerať ich na riešenie 
všetkých možných prekážok, ktoré bránia 
mladým ľuďom na ceste k udržateľnému 
zamestnaniu, s osobitným zreteľom na 
zraniteľné skupiny, ktoré majú najväčšiu 
pravdepodobnosť toho, že budú 
viacnásobne znevýhodnení;

1. zdôrazňuje, že opatrenia, ktoré 
vykonávajú EÚ a členské štáty, sa musia 
navzájom dopĺňať, aby mohli reagovať 
na všetky prekážky, ktoré bránia mladým 
ľuďom pri hľadaní slušného 
a udržateľného zamestnania, s osobitným 
zreteľom na zraniteľné skupiny, ktoré majú 
najväčšiu pravdepodobnosť toho, že budú 
viacnásobne znevýhodnené; tvrdí, že 
riešenie nezamestnanosti mladých ľudí
musí byť v EÚ a členských štátoch 
prierezovou politikou;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 97
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že politické opatrenia, ktoré 
vykonávajú členské štáty, je potrebné 
diverzifikovať a zamerať ich na riešenie 
všetkých možných prekážok, ktoré bránia 
mladým ľuďom na ceste k udržateľnému 
zamestnaniu, s osobitným zreteľom na 
zraniteľné skupiny, ktoré majú najväčšiu 
pravdepodobnosť toho, že budú 
viacnásobne znevýhodnení;

1. zdôrazňuje, že politické opatrenia 
prijímané Európskou komisiou 
a členskými štátmi musia byť koherentné, 
založené na právach a diverzifikované, 
a mali by sa zameriavať na riešenie 
všetkých možných prekážok, ktoré bránia 
mladým ľuďom na ceste k udržateľnému 
zamestnaniu, s osobitným zreteľom na 
zraniteľné skupiny, ktoré majú najväčšiu 
pravdepodobnosť toho, že budú 
viacnásobne znevýhodnené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že politické opatrenia, ktoré 
vykonávajú členské štáty, je potrebné 
diverzifikovať a zamerať ich na riešenie 
všetkých možných prekážok, ktoré bránia 
mladým ľuďom na ceste k udržateľnému
zamestnaniu, s osobitným zreteľom na 
zraniteľné skupiny, ktoré majú najväčšiu 
pravdepodobnosť toho, že budú 
viacnásobne znevýhodnení;

1. zdôrazňuje, že politické opatrenia, ktoré 
vykonávajú členské štáty, je potrebné 
diverzifikovať a zamerať ich na riešenie 
všetkých možných prekážok, ktoré bránia 
mladým ľuďom na ceste ku kvalitnému
zamestnaniu, s osobitným zreteľom na 
zraniteľné skupiny, ktoré majú najväčšiu 
pravdepodobnosť toho, že budú 
viacnásobne znevýhodnené;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 99
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že politické opatrenia, ktoré 
vykonávajú členské štáty, je potrebné 
diverzifikovať a zamerať ich na riešenie 
všetkých možných prekážok, ktoré bránia 
mladým ľuďom na ceste k udržateľnému 
zamestnaniu, s osobitným zreteľom na 
zraniteľné skupiny, ktoré majú najväčšiu 
pravdepodobnosť toho, že budú 
viacnásobne znevýhodnení;

1. zdôrazňuje, že politické opatrenia, ktoré 
vykonávajú členské štáty, je potrebné 
diverzifikovať a sústrediť okolo veľmi 
kvalitného odborného vzdelávania, 
odbornej prípravy a pracovných 
skúseností, a zamerať ich na riešenie 
všetkých možných prekážok, ktoré bránia 
mladým ľuďom na ceste k udržateľnému 
zamestnaniu, s osobitným zreteľom na 
zraniteľné skupiny, ktoré majú najväčšiu 
pravdepodobnosť toho, že budú 
viacnásobne znevýhodnené;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 100
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že politické opatrenia, ktoré 
vykonávajú členské štáty, je potrebné 
diverzifikovať a zamerať ich na riešenie 
všetkých možných prekážok, ktoré bránia 
mladým ľuďom na ceste k udržateľnému 
zamestnaniu, s osobitným zreteľom na 
zraniteľné skupiny, ktoré majú najväčšiu 
pravdepodobnosť toho, že budú 
viacnásobne znevýhodnení;

1. zdôrazňuje, že politické opatrenia, ktoré 
vykonávajú členské štáty, je potrebné 
diverzifikovať a zamerať ich na riešenie 
všetkých možných prekážok, ktoré bránia 
mladým ľuďom na ceste ku 
zmysluplnému, udržateľnému, dobre 
platenému, slušnému zamestnaniu 
s plnohodnotnými odborovými právami, 
s osobitným zreteľom na zraniteľné 
skupiny, ktoré majú najväčšiu 
pravdepodobnosť toho, že budú 
viacnásobne znevýhodnené;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že politické opatrenia, ktoré 
vykonávajú členské štáty, je potrebné 
diverzifikovať a zamerať ich na riešenie 
všetkých možných prekážok, ktoré bránia 
mladým ľuďom na ceste k udržateľnému 
zamestnaniu, s osobitným zreteľom na 
zraniteľné skupiny, ktoré majú najväčšiu 
pravdepodobnosť toho, že budú 
viacnásobne znevýhodnení;

1. zdôrazňuje, že politické opatrenia, ktoré 
vykonávajú členské štáty, je potrebné 
diverzifikovať a zamerať ich na riešenie 
všetkých možných prekážok, ktoré bránia 
mladým ľuďom na ceste k udržateľnému 
a slušnému zamestnaniu, s osobitným 
zreteľom na zraniteľné skupiny, ktoré majú 
najväčšiu pravdepodobnosť toho, že budú 
viacnásobne znevýhodnené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Monika Panayotova

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. tvrdí, že udržateľné zamestnanie 
mládeže na európskom pracovnom trhu 
možno dosiahnuť uplatnením hesla tri R 
– reštart, reformy, regióny: reštartovať 
potenciál európskeho jednotného trhu 
vzdelávaním ľudí v podnikateľskom 
duchu, vzájomným uznávaním diplomov 
a kvalifikácie, zlepšovaním podmienok pre 
začatie podnikania v Európe 
a odstránením súčasných obmedzení 
platných pre pracovníkov prichádzajúcich 
z niektorých krajín EÚ; je potrebná 
reforma vzťahu medzi vzdelávaním 
a podnikaním; presadzovaním 
znalostného trojuholníka – vzdelávanie, 
podnikanie, veda – v regiónoch EÚ 
dostanú mladí ľudia možnosť získať viac 
konkurenčných výhod a potenciálnych 
vyhliadok na ďalšiu realizáciu na trhu 
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práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že keďže počet mladých 
nezamestnaných a nedostatočne 
zamestnaných ľudí výrazne presahuje 
počet dostupných pracovných miest, 
nemožno z nezamestnanosti viniť
nezamestnaných; preto jasne odsudzuje 
akýkoľvek presun zodpovednosti za krízu 
nezamestnanosti na nezamestnaných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. žiada, aby sa zníženie miery 
nezamestnanosti mladých ľudí stalo 
osobitným cieľom v rámci Európskeho 
semestra; taktiež žiada, aby sa do 
odporúčaní pre konkrétnu krajinu 
a vnútroštátnych programov reforiem 
povinne zaradili opatrenia na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí; vyzýva 
Komisiu, aby dôsledne monitorovala 
a kontrolovala zavádzanie týchto 
opatrení; vyzýva na komplexné zapojenie 
Parlamentu v tomto smere v rámci 
procesu Európskeho semestra;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 105
Alejandro Cercas

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že mladí nezamestnaní 
tvoria široké spektrum skupín a preto je 
nutné klasifikovať ich podľa ich potrieb 
a schopností, ak sa majú prijímané 
opatrenia zavádzať užitočnejšie; považuje 
za potrebné určiť kľúčové kompetencie, 
ktoré týmto mladým ľuďom umožnia 
vstúpiť na trh práce rýchlejšie, trvalejšie 
a udržateľnejšie; domnieva sa, že by sa 
mala venovať pozornosť najmä mladým 
ľuďom, ktorí nemajú žiadnu kvalifikáciu 
a sú mimo pracovného, vzdelávacieho 
a školiaceho procesu; 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 106
Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že duálny systém odbornej 
prípravy a dvojkoľajné štúdium, s ich 
dôrazom na praktické skúsenosti, obstáli 
v teste hospodárskej krízy výnimočne 
dobre, a pomohli znížiť mieru 
nezamestnanosti mladých ľudí zvýšením 
zamestnateľnosti ľudí, a preto vyzýva 
krízou zasiahnuté členské štáty, aby podľa 
tohto vzoru zreformovali svoje systémy 
odbornej prípravy;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 107
Emilie Turunen, Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. konštatuje, že kríza viedla ku zvýšeniu 
výskytu neistých foriem zamestnania 
mladých ľudí, pričom pracovné zmluvy na 
dobu určitú a na kratší pracovný čas
a systémy neplateného pracovného 
umiestňovania príliš často nahradili 
existujúce pracovné miesta; uznáva, že 
úsporné politiky majú dramaticky 
nepriaznivý vplyv na zamestnanosť a vedú 
ku zvyšovaniu miery nezamestnanosti, 
najmä v prípade mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že je potrebné náležité 
cielenie na dynamické skupiny 
obyvateľstva a hospodárske odvetvia aj 
účinné vykonávanie programov, aby sa 
jednak zabránilo plytvaniu dostupnými 
prostriedkami, jednak znížila 
nezamestnanosť mládeže, aby sa namiesto 
toho len „recyklovala“;

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 109
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že by sa tomuto mala 
venovať osobitná pozornosť v členských 
štátoch, ktoré sa pripravujú na obdobie 
2014 – 2020 a využívanie štrukturálnych 
fondov (vrátane tých, ktoré majú dostávať 
podporu z Európskeho sociálneho fondu) 
a pri plánovaní operačných programov 
pripravovaných na nadnárodnej úrovni;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 110
Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že duálny systém odbornej 
prípravy preukázal svoju praktickú 
relevantnosť a viedol ku zníženiu miery 
nezamestnanosti mladých ľudí vďaka 
lepšej zamestnateľnosti, a preto vyzýva 
zasiahnuté členské štáty, aby podľa toho 
zreformovali svoje vzdelávacie systémy; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že by sa mala venovať 
osobitná pozornosť zraniteľným 
skupinám s vysokým rizikom sociálneho 
vylúčenia, vrátane ľudí nezapojených do 
vzdelávacieho, pracovného alebo 
školiaceho procesu (NEET);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 1b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje potrebu aktívnej, 
komplexnej a integrovanej politiky 
v oblasti trhu práce s osobitnými 
opatreniami pre mladých ľudí; vyzýva 
členské štáty, aby skontrolovali, či možno 
prípady osvedčených postupov z iných 
členských štátov uplatňovať na ich 
vlastné pracovné trhy a aby čerpali z tých 
opatrení, ktoré sú pre ich boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí vhodné; 
zdôrazňuje, že úlohou Komisie je takéto 
úsilie aktívne podporovať;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 113
Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odsek 1b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva členské štáty, aby naprávali 
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akékoľvek oblasti nesúladu medzi 
zručnosťami školených osôb 
a požiadavkami trhu práce ponúkaním 
príležitostí na lepšiu odbornú prípravu 
s dôraznejším zameraním na praktické 
skúsenosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 114
Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odsek 1b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva členské štáty, aby prekonávali 
akékoľvek rozdiely medzi zručnosťami 
absolventov a požiadavkami trhu práce 
v oblasti zručností lepšími a praktickejšími 
možnosťami odbornej prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 1c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje, že úspech opatrení 
v oblasti boja proti nezamestnanosti 
mladých ľudí závisí zväčša od 
vnútroštátnych politík v oblasti 
zabezpečovania toho, aby služby 
zamestnanosti mali dostatočnú 
infraštruktúru a kapacitu na to, aby 
mladým ľuďom mohli ponúkať 
prispôsobené a personalizované služby; 
zdôrazňuje, že úspech opatrení ako 
záruka pre mladých taktiež veľmi závisí 
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od úsilia zamestnávateľov a od úzkej 
spolupráce medzi sociálnymi partnermi;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 116
Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odsek 1c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1c. vyzýva Komisiu, aby zozbierala 
príbehy úspechov z oblasti odbornej 
prípravy mládeže a zverejnila ich vo forme 
príručky pre ostatné členské štáty;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 117
Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odsek 1c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1c. vyzýva Komisiu, aby zozbierala 
príbehy úspechu z oblasti vzdelávania 
a poskytla ich ako manuál ostatným 
členským štátom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odsek 1d (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1d. vyzýva Komisiu, aby vytvorila výročnú 
správu o reforme systémov odbornej 
prípravy v členských štátoch, čím by 
dlhodobo štrukturálne prispela ku 
zlepšeniu zamestnateľnosti mladých ľudí;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 119
Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odsek 1d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1d. vyzýva Komisiu, aby predložila 
výročnú správu o reforme systémov 
vzdelávania v členských štátoch, čím by 
štrukturálne a dlhodobo prispela ku 
zlepšeniu zamestnateľnosti mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných 
služieb zamestnanosti, sociálnych 

2. zdôrazňuje, že pre úspešné
naplánovanie, vykonávanie rôznych 
opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom, dohľad nad 
týmito opatreniami a ich fungovanie je 
nevyhnutné zapojiť všetky náležité 
zainteresované strany na miestnej, 
regionálnej, vnútroštátnej a európskej 
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partnerov, organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

úrovni, vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných 
služieb zamestnanosti, sociálnych 
partnerov, organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce; v oblasti odborného 
školstva a najmä duálneho systému 
odbornej prípravy naliehavo žiada 
o zapojenie všetkých relevantných 
zainteresovaných subjektov, najmä 
sociálnych partnerov a vzdelávacích 
inštitúcií; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
podniky a vzdelávacie inštitúcie majú 
zodpovednosť za zaistenie toho, aby žiaci 
a študenti získavali odbornú prípravu 
s dôrazom na praktické skúsenosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 121
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných 
a súkromných služieb zamestnanosti, 
sociálnych partnerov, organizácií tretieho 
sektora a zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane odborov, poskytovateľov 
odbornej prípravy a vzdelania, 
študentských organizácií, mládežníckych 
organizácií, verejných služieb 
zamestnanosti, sociálnych partnerov, 
organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby v najlepšej možnej miere zodpovedali 
potrebám mladých ľudí;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných
služieb zamestnanosti, sociálnych 
partnerov, organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, služieb zamestnanosti, 
sociálnych partnerov, organizácií tretieho 
sektora a zdravotníckych a iných orgánov, 
napríklad vo formáte okrúhleho stola; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce; zdôrazňuje, že 
včasné kariérne usmerňovanie mladých 
ľudí predtým, než dokončia sekundárne 
vzdelanie, je osobitne hodnotné a vyžaduje 
si opatrenia na rozvoj schopnosti rodičov 
a škôl pomáhať v celom procese výberu 
kariéry; berie na vedomie kultúrnu 
citlivosť rodín migrantského pôvodu 
a domnieva sa, že by mali dostávať 
osobitnú podporu vo svojom materinskom 
jazyku, aby sa uľahčil štart kariéry 
mladých ľudí;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 123
Alejandro Cercas

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu 
zamestnanosti a zamestnateľnosti mladých 
ľudí integrovaným spôsobom je 
nevyhnutné zapojiť všetky náležité 
zainteresované strany vrátane 
poskytovateľov odbornej prípravy a 
vzdelania, jednotlivých zamestnávateľov, 
verejných a súkromných služieb 
zamestnanosti, sociálnych partnerov, 
organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany na európskej, celoštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, vrátane 
poskytovateľov odbornej prípravy a 
vzdelania, jednotlivých zamestnávateľov, 
verejných a súkromných služieb 
zamestnanosti, sociálnych 
zainteresovaných subjektov vrátane 
mládežníckych organizácií, organizácií 
tretieho sektora a zdravotníckych a iných 
orgánov; zdôrazňuje, že opatrenia na 
podporu kvalitnej a udržateľnej 
zamestnanosti mládeže musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných 
služieb zamestnanosti, sociálnych 
partnerov, organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane regionálnych a miestnych 
orgánov, verejných a súkromných služieb 
zamestnanosti, sociálnych partnerov, 
jednotlivých zamestnávateľov, 
poskytovateľov odbornej prípravy 
a vzdelania, organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
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potreby na trhu práce; aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných
služieb zamestnanosti, sociálnych 
partnerov, organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

2. vyjadruje poľutovanie nad neúctou voči 
mladým ľuďom pri zavádzaní politík, 
ktoré sa ich týkajú, bez ich zapojenia; 
zdôrazňuje, že mladí ľudia sú platní, 
kompetentní a kreatívni aktéri pri 
vymedzovaní politík v oblasti mládeže 
a musia sa zapájať do politík, ktoré sa ich 
týkajú, a musia mať možnosť vyjadriť sa;
zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
a monitorovanie rôznych opatrení na 
podporu zamestnanosti a zapojenia
mladých ľudí integrovaným spôsobom je 
nevyhnutné zapojiť všetky náležité 
zainteresované strany vrátane mladých 
ľudí a organizácií, ktoré ich zastupujú,
poskytovateľov odbornej prípravy a 
vzdelania, jednotlivých zamestnávateľov, 
služieb zamestnanosti, sociálnych 
partnerov, organizácií tretieho sektora,
zdravotníckych a iných orgánov
a miestnych a regionálnych orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby mladých ľudí, ktorí sa chcú 
zapojiť do spoločnosti, vzdelávania a trhu 
práce;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných 
služieb zamestnanosti, sociálnych 
partnerov, organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
a monitorovanie rôznych opatrení na 
podporu zamestnanosti a zamestnateľnosti 
mladých ľudí integrovaným spôsobom je 
nevyhnutné zapojiť všetky náležité 
zainteresované strany vrátane 
poskytovateľov odbornej prípravy a 
vzdelania, jednotlivých zamestnávateľov, 
verejných a súkromných služieb 
zamestnanosti, sociálnych partnerov, 
organizácií tretieho sektora vrátane 
mládežníckych organizácií, a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Jean-Luc Bennahmias

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných 
služieb zamestnanosti, sociálnych 
partnerov, organizácií tretieho sektora a 

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutná 
spolupráca všetkých náležitých 
zainteresovaných strán vrátane verejných 
služieb v oblasti sekundárneho a vyššieho 
vzdelávania, poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných 
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zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

služieb zamestnanosti, sociálnych 
partnerov, organizácií občianskej 
spoločnosti a zdravotníckych a iných 
orgánov; zdôrazňuje, že opatrenia musia 
byť pružné, aby reagovali na neustále sa 
meniace potreby na trhu práce;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných 
služieb zamestnanosti, sociálnych 
partnerov, organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, miestnych 
a regionálnych orgánov, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných 
služieb zamestnanosti, sociálnych 
partnerov, organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných 
služieb zamestnanosti, sociálnych 
partnerov, organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných 
služieb zamestnanosti, sociálnych 
partnerov, organizácií tretieho sektora 
vrátane tých, ktoré vytvorili a prevádzkujú 
mladí ľudia, a zdravotníckych a iných 
orgánov; zdôrazňuje, že opatrenia musia 
byť pružné, aby reagovali na neustále sa 
meniace potreby na trhu práce;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 130
Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných 
služieb zamestnanosti, sociálnych 
partnerov, organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných 
služieb zamestnanosti, sociálnych 
partnerov, mládežníckych organizácií, 
organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

Or. en



AM\937186SK.doc 69/178 PE510.867v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 131
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných 
služieb zamestnanosti, sociálnych 
partnerov, organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, služieb zamestnanosti, 
sociálnych partnerov, organizácií tretieho 
sektora a zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 132
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých
zamestnávateľov, verejných a súkromných 
služieb zamestnanosti, sociálnych
partnerov, organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, zamestnávateľov, 
verejných a súkromných služieb 
zamestnanosti, sociálnych partnerov, 
organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
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zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce; zdôrazňuje, 
osobitnú úlohu sociálnych partnerov 
v odbornej príprave a ďalšom odbornom 
vzdelávaní;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 133
Monika Panayotova

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných 
služieb zamestnanosti, sociálnych 
partnerov, organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce;

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie 
rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí 
integrovaným spôsobom je nevyhnutné 
zapojiť všetky náležité zainteresované 
strany vrátane poskytovateľov odbornej 
prípravy a vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných 
služieb zamestnanosti, sociálnych 
partnerov, organizácií tretieho sektora a 
zdravotníckych a iných orgánov; 
zdôrazňuje, že opatrenia musia byť pružné, 
aby reagovali na neustále sa meniace 
potreby na trhu práce; konštatuje potrebu 
pružných a súčasne spoľahlivých 
zmluvných vzťahov, účinných a aktívnych 
politík v oblasti trhu práce a moderných 
systémov sociálneho zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Monika Panayotova

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)



AM\937186SK.doc 71/178 PE510.867v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia na preferovanie odvetví 
prírodných vied, technológií, inžinierstva 
a matematiky vo svojich vzdelávacích 
programoch s cieľom dosiahnuť to, aby 
tieto programy zodpovedali očakávanému 
budúcemu vývoju na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Minodora Cliveti

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva členské štáty, aby pri 
poskytovaní a uskutočňovaní 
mládežníckej práce kládli dôraz na kvalitu 
a dosiahnutie takých výsledkov 
mládežníckej práce, ktoré prispejú 
k rozvoju, pohode a sociálnemu 
začleneniu mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. podporuje a propaguje zapojenie 
sociálnych partnerov a synergie medzi 
nimi do prípravy a realizácie národných 
akčných plánov na riešenie 
nezamestnanosti prostredníctvom 
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aktívnych politík v oblasti trhu práce;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 137
Alejandro Cercas

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína, že kolektívne vyjednávanie 
má kľúčovú úlohu pri podpore 
a zlepšovaní pracovných podmienok 
mladých pracovníkov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 138
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. uznáva, že investovanie do správnych 
zručností je významný faktor pomáhajúci 
členským štátom inovovať a získať späť 
konkurencieschopnosť; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Monika Panayotova

Návrh uznesenia
Odsek 2b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva členské štáty, aby uznali 
bezprecedentné výzvy rýchlo sa 
meniaceho celosvetového hospodárskeho 
prostredia, ktorým čelia školy aj 
univerzitní učitelia; konštatuje, že 
kľúčovým faktorom pre prosperujúce 
vzdelávanie mládeže a ich pracovné 
vyhliadky je rozvoj nových zručností 
a súboru kompetencií, inovatívne prístupy 
a moderné metódy vzdelávania a učenia 
sa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Minodora Cliveti

Návrh uznesenia
Odsek 2b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva členské štáty, aby mladých 
ľudí, najmä ženy, prostredníctvom 
vzdelávania, občianskej spoločnosti 
a kvalitných mládežníckych iniciatív 
nabádali k tomu, aby sa podieľali na 
demokratickom živote a využívali 
existujúce a nové nástroje na prispievanie 
k rozvoju politiky, čím sa zlepší ich rozvoj, 
pohoda a sociálne začlenenie, a aby ich 
v tomto smere podporovali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva mimoriadne ťažkú situáciu 
v istých regiónoch, v ktorých miera 
nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 
25 %; víta skutočnosť, že podpora 
zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ 
sa ďalej zvýši prostredníctvom 
navrhovanej iniciatívy EÚ na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, s rozpočtom 6 
miliárd EUR na sedemročné obdobie 2014 
– 2020;

3. uznáva mimoriadne ťažkú situáciu 
v istých regiónoch, v ktorých miera 
nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 
20 %; uznáva, že iniciatíva EÚ na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, s rozpočtom 6 
miliárd EUR na sedemročné obdobie 2014 
– 2020, je významným prvým krokom –
hoci samotná nestačí – k európskej 
stratégii boja proti nezamestnanosti 
mladých ľudí; tvrdí, že je nutné zvýšiť 
financovanie na aspoň 21 miliárd EUR 
odporúčaných zo strany MOP, a že je 
nutné zabezpečiť pružnosť, ktorá 
umožňuje mobilizovať viac rozpočtových 
prostriedkov na nutné úsilie počas prvých 
rokov viacročného finančného rámca; 
zdôrazňuje, že na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí nesmú mať 
vplyv (ani jej prekážať) iné iniciatívy na
podporu kvalitnej zamestnanosti mládeže;

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva mimoriadne ťažkú situáciu 
v istých regiónoch, v ktorých miera 
nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 
25 %; víta skutočnosť, že podpora 
zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ 
sa ďalej zvýši prostredníctvom 
navrhovanej iniciatívy EÚ na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, s rozpočtom 6 
miliárd EUR na sedemročné obdobie 2014 
– 2020;

3. uznáva mimoriadne ťažkú situáciu 
v istých regiónoch, v ktorých miera 
nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 
25 % a potenciál navrhovanej iniciatívy 
EÚ na podporu zamestnanosti mladých 
ľudí výrazne zvýšiť zamestnanosť 
mladých ľudí v Európe; preto považuje za 
nedostatočný v súčasnosti plánovaný 
rozpočet 6 miliárd EUR na sedemročné 
obdobie 2014 – 2020 a vyzýva Radu EÚ, 
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aby výrazne zvýšila finančnú dotáciu pre 
túto iniciatívu, a to aj podľa hodnôt, ktoré 
odporúča MOP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Philippe Boulland

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva mimoriadne ťažkú situáciu 
v istých regiónoch, v ktorých miera 
nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 
25 %; víta skutočnosť, že podpora 
zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ 
sa ďalej zvýši prostredníctvom 
navrhovanej iniciatívy EÚ na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, s rozpočtom 6 
miliárd EUR na sedemročné obdobie 2014 
– 2020;

3. uznáva mimoriadne ťažkú situáciu 
v istých regiónoch, v ktorých miera 
nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 
25 %; víta skutočnosť, že podpora 
zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ 
sa ďalej zvýši prostredníctvom 
navrhovanej iniciatívy EÚ na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, domnieva sa 
však, že rozpočet 6 miliárd EUR na 
sedemročné obdobie 2014 – 2020 je 
nedostatočný;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 144
Jean-Luc Bennahmias

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva mimoriadne ťažkú situáciu 
v istých regiónoch, v ktorých miera 
nezamestnanosti mladých ľudí presahuje
25 %; víta skutočnosť, že podpora 
zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ 
sa ďalej zvýši prostredníctvom 
navrhovanej iniciatívy EÚ na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, s rozpočtom 6 

3. uznáva mimoriadne ťažkú situáciu 
v istých regiónoch, v ktorých miera 
nezamestnanosti mladých ľudí dosahuje 25 
% až 55 %; víta skutočnosť, že podpora 
zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ 
sa ďalej zvýši prostredníctvom
navrhovanej iniciatívy EÚ na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, s rozpočtom 6 
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miliárd EUR na sedemročné obdobie 2014 
– 2020;

miliárd EUR na sedemročné obdobie 2014 
– 2020;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 145
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva mimoriadne ťažkú situáciu 
v istých regiónoch, v ktorých miera 
nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 
25 %; víta skutočnosť, že podpora 
zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ 
sa ďalej zvýši prostredníctvom 
navrhovanej iniciatívy EÚ na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, s rozpočtom 6 
miliárd EUR na sedemročné obdobie 2014 
– 2020;

3. uznáva mimoriadne ťažkú situáciu 
v istých regiónoch, v ktorých miera 
nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 
25 %; víta skutočnosť, že podpora 
zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ 
sa ďalej zvýši prostredníctvom 
navrhovanej iniciatívy EÚ na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, s rozpočtom 6
miliárd EUR na sedemročné obdobie 2014 
– 2020; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
tieto regióny s mierou nezamestnanosti 
mladých ľudí presahujúcou 25 % sa 
nachádzajú najmä v tzv. programových 
krajinách, kde úsporné politiky priamo 
znižujú výdavky na zamestnanosť 
mladých ľudí, a zdôrazňuje, že takéto 
protichodné politiky nemožno vyvážiť 
financovaním z prostriedkov EÚ na 
úrovni len 6 miliárd EUR; okrem toho, 
v týchto krajinách štrukturálne reformy 
trhu práce zničili podmienky pre vstup 
mladých ľudí na trh práce zhoršením 
kvality a bezpečnosti pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva mimoriadne ťažkú situáciu 
v istých regiónoch, v ktorých miera 
nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 
25 %; víta skutočnosť, že podpora 
zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ 
sa ďalej zvýši prostredníctvom 
navrhovanej iniciatívy EÚ na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, s rozpočtom 6 
miliárd EUR na sedemročné obdobie 2014 
– 2020;

3. uznáva mimoriadne ťažkú situáciu 
v istých regiónoch, v ktorých miera 
nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 
25 %; víta skutočnosť, že podpora 
zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ 
sa ďalej zvýši prostredníctvom 
navrhovanej iniciatívy EÚ na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, s rozpočtom 6 
miliárd EUR na sedemročné obdobie 2014 
– 2020; vyjadruje však poľutovanie nad 
striedmymi ambíciami tejto iniciatívy 
a nad skutočnosťou, že pridelené 
financovanie je hlboko pod úrovňou, 
ktorá by bola potrebná na to, aby malo 
skutočný vplyv na nezamestnanosť 
mladých ľudí; v tejto súvislosti odkazuje 
na štúdiu MOP nazvanú Kríza 
pracovných miest v eurozóne: trendy 
a politické odpovede (Euro Zone job 
crisis: trends and policy responses), 
v ktorej sa uvádza, že na dosiahnutie 
skutočného vplyvu na mieru 
nezamestnanosti mladých ľudí, je 
potrebná injekcia 21 miliárd EUR2;
__________________
2

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva mimoriadne ťažkú situáciu 
v istých regiónoch, v ktorých miera 
nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 

3. uznáva mimoriadne ťažkú situáciu 
v istých regiónoch, v ktorých miera 
nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 
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25 %; víta skutočnosť, že podpora 
zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ 
sa ďalej zvýši prostredníctvom 
navrhovanej iniciatívy EÚ na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, s rozpočtom 6 
miliárd EUR na sedemročné obdobie 2014 
– 2020;

25 %; víta skutočnosť, že podpora 
zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ 
sa ďalej zvýši prostredníctvom 
navrhovanej iniciatívy EÚ na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, s rozpočtom 6 
miliárd EUR na sedemročné obdobie 2014 
– 2020; súčasne zdôrazňuje, že podľa 
Medzinárodnej organizácie práce bude na 
účinnú realizáciu záruky pre mladých 
potrebných 21 miliárd EUR; odporúča, 
aby sa konkrétne vyčlenenie rozpočtových 
prostriedkov na túto iniciatívu v oblasti 
zamestnanosti mladých ľudí 
a zodpovedajúce vyčlenenie prostriedkov 
z ESF uskutočnilo v rovnakých splátkach 
v období do 30. júna 2017;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 148
Sylvana Rapti

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. uznáva mimoriadne ťažkú situáciu 
v istých regiónoch, v ktorých miera 
nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 
25 %; víta skutočnosť, že podpora 
zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ 
sa ďalej zvýši prostredníctvom 
navrhovanej iniciatívy EÚ na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, s rozpočtom 6 
miliárd EUR na sedemročné obdobie 2014 
– 2020;

3. uznáva mimoriadne ťažkú situáciu 
v istých regiónoch, v ktorých miera 
nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 
25 %; víta skutočnosť, že podpora 
zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ 
sa ďalej zvýši prostredníctvom 
navrhovanej iniciatívy EÚ na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, s rozpočtom 6 
miliárd EUR na sedemročné obdobie 2014 
– 2020; zdôrazňuje však, že navrhovaný 
rozpočet je nedostatočný na úspešné 
riešenie problému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Evelyn Regner
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Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje význam okamžitých krokov 
v oblasti boja proti nezamestnanosti 
mladých ľudí a dlhodobej 
nezamestnanosti; zdôrazňuje tiež potrebu 
dostať mladých ľudí do dlhodobých, 
udržateľných, kvalitných pracovných 
miest;

Or. dne

Pozmeňujúci návrh 150
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. tvrdí, že účelom iniciatívy EÚ na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí 
musí byť zaistenie zachovania pracovných 
miest v krajinách, ktoré sú príjemcami 
pomoci, že iniciatíva samotná sa nesmie 
stať novou formou neistého pracovného 
vzťahu a že pracovné pobyty sa po svojom 
dokončení musia premeniť na pracovné 
zmluvy na neurčitý čas;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 151
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zaistili, aby sa vnútroštátne právne 
predpisy ovplyvňujúce mladých ľudí, 
a najmä vnútroštátne právne predpisy 
vychádzajúce zo smernice o rovnosti 
v zamestnaní (2000/78/ES), nepoužívali 
na diskrimináciu v oblasti prístupu 
mladých zamestnancov k sociálnym 
benefitom; domnieva sa, že je nutné 
vyvinúť omnoho väčšie úsilie 
o zabezpečenie toho, aby zamestnanci aj 
zamestnávatelia poznali svoje práva 
a povinnosti podľa týchto právnych 
predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. odporúča, aby sa prijali iniciatívy 
a opatrenia na zanalyzovanie regiónov, 
v ktorých je miera nezamestnanosti 
mladých ľudí nízka, a ich preštudovanie 
s cieľom nájsť osvedčené postupy a určiť, 
či sú použiteľné v regiónoch s vyššou 
mierou nezamestnanosti;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 153
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh uznesenia
Odsek 3а (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva členské štáty, aby zaktualizovali 
svoje stratégie regionálneho rozvoja, 
pričom by v nich mali odrážať opatrenia 
na výrazné zvýšenie miery zamestnanosti, 
a to aj zamestnanosti mladých ľudí;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 154
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 
a kapacity verejných a posilnených 
súkromných služieb zamestnanosti, 
dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej a učňovskej 
prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality;

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých, 
ľutuje však, že záruka nie je formulovaná 
záväzne pre celú Európu; upozorňuje na 
postoj, ktorý už vyjadril, teda že by záruka 
mala byť taká, aby zaisťovala, že mladí 
ľudia vo veku do 30 rokov dostanú 
kvalitné pracovné ponuky alebo budú 
môcť pokračovať vo svojom vzdelávaní 
alebo odbornej príprave štyri mesiace od 
chvíle, keď sa stali nezamestnanými alebo 
prestali študovať; zdôrazňuje, že úspech 
tohto opatrenia bude vo veľkej miere 
závisieť od iných faktorov, ako napríklad 
od infraštruktúry a kapacity verejných 
služieb zamestnanosti, ktoré by sa mali 
dať kombinovať so súkromnými 
službami, dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania dobrej odbornej a učňovskej 
prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 155
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 
a kapacity verejných a posilnených 
súkromných služieb zamestnanosti, 
dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej a učňovskej 
prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality;

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých 
a víta skutočnosť, že členské štáty 
podnikli tento prvý krok k vytvoreniu 
záruky pre mladých; odporúča rozšíriť 
spôsobilosť na mladých ľudí vo veku od 
15 do 30 rokov; zdôrazňuje, že úspech 
tohto opatrenia bude vo veľkej miere 
závisieť od širokého spektra politických 
faktorov, napr. od investícií do vzdelania, 
odbornej prípravy a tvorby pracovných 
miest, infraštruktúry a kapacity služieb 
zamestnanosti, dostupnosti miest pre 
študentov a grantov, poskytovania 
odbornej a učňovskej prípravy, ako aj od 
prenosnosti a uplatňovania úspešných 
skúseností z iných členských štátov; 
zdôrazňuje, že záruka pre mladých musí 
byť začlenená do širšieho rámca politík 
týkajúcich sa mládeže a zároveň sa musia 
zaručiť štandardy vysokej kvality a slušnej 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 
a kapacity verejných a posilnených
súkromných služieb zamestnanosti, 
dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej a učňovskej 
prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality;

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
regióny NUTS 2 s mierou 
nezamestnanosti mladých ľudí nad 20 % 
a umožniť členským štátom, aby vyčlenili 
až 10 % dostupných finančných 
prostriedkov pre mladých ľudí žijúcich 
v častiach regiónov s mierou 
nezamestnanosti mladých ľudí nad 
22,5 %; odporúča, aby záruka pre 
mladých bola účinná čo najskôr a nie až 
po štyroch mesiacoch; zdôrazňuje, že 
úspech tohto opatrenia bude vo veľkej 
miere závisieť od iných faktorov, napr. od 
infraštruktúry a kapacity verejných 
a súkromných služieb zamestnanosti, 
dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej a učňovskej 
prípravy, opatrení na uľahčenie prechodu 
osôb v školiacom procese z jedného typu 
školy alebo odbornej prípravy do iného,
ako aj od prenosnosti a uplatňovania 
úspešných skúseností z iných členských 
štátov; zdôrazňuje, že záruka pre mladých 
musí byť začlenená do širšieho rámca 
aktívnych politík trhu práce a zároveň sa 
musia zaručiť štandardy vysokej kvality;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 157
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
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februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 
a kapacity verejných a posilnených 
súkromných služieb zamestnanosti, 
dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej a učňovskej 
prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality;

februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 
a kapacity verejných a posilnených 
súkromných služieb zamestnanosti, 
dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej a učňovskej 
prípravy, prenosnosti a uplatňovania 
úspešných skúseností z iných členských 
štátov, ako aj od primeraných 
nadväzujúcich krokov prostredníctvom 
národného programu reforiem každého 
členského štátu, aby bolo možné záruku 
monitorovať, hodnotiť a neustále 
zlepšovať; zdôrazňuje, že záruka pre 
mladých musí byť začlenená do širšieho 
rámca aktívnych politík trhu práce a 
zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality, vrátane primeranej 
odmeny, pracovných podmienok a noriem 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 
a kapacity verejných a posilnených 
súkromných služieb zamestnanosti, 

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
víta rozšírenie cieľových skupín na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 
a kapacity verejných a posilnených 
súkromných služieb zamestnanosti, 
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dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej a učňovskej 
prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality;

dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej a učňovskej 
prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 159
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 
a kapacity verejných a posilnených 
súkromných služieb zamestnanosti, 
dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej a učňovskej 
prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality;

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
zdôrazňuje, že úspech tohto opatrenia bude 
vo veľkej miere závisieť od iných faktorov, 
napr. od infraštruktúry a kapacity 
verejných a posilnených súkromných 
služieb zamestnanosti, dostupnosti miest 
pre študentov, poskytovania odbornej 
a učňovskej prípravy, pružnosti pre 
členské štáty, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry
a kapacity verejných a posilnených 
súkromných služieb zamestnanosti, 
dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej a učňovskej 
prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality;

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na mladých 
ľudí vo veku do 30 rokov; zdôrazňuje, že 
úspech tohto opatrenia bude vo veľkej 
miere závisieť od iných faktorov, napr. od 
infraštruktúry a kapacity verejných 
a posilnených súkromných služieb 
zamestnanosti, dostupnosti miest pre
mladých ľudí, poskytovania odbornej 
a učňovskej prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 161
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 
a kapacity verejných a posilnených 
súkromných služieb zamestnanosti, 

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28.
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 
a kapacity služieb zamestnanosti, 
dostupnosti miest pre študentov, 
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dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej a učňovskej 
prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality;

poskytovania odbornej a učňovskej 
prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 162
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 
a kapacity verejných a posilnených 
súkromných služieb zamestnanosti, 
dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej a učňovskej 
prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality;

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 
a kapacity verejných a posilnených 
súkromných služieb zamestnanosti, 
dostupnosti miest pre študentov a 
absolventov, poskytovania účinnej 
odbornej a učňovskej prípravy, ako aj od 
prenosnosti a uplatňovania úspešných 
skúseností z iných členských štátov; 
zdôrazňuje, že záruka pre mladých musí 
byť začlenená do širšieho rámca aktívnych 
politík trhu práce a zároveň sa musia 
zaručiť štandardy vysokej kvality;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 
a kapacity verejných a posilnených 
súkromných služieb zamestnanosti, 
dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej a učňovskej 
prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality;

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 
a kapacity verejných a posilnených 
súkromných služieb zamestnanosti, 
dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej prípravy vrátane 
kvalitných učňovských miest a stáží, ako 
aj od prenosnosti a uplatňovania úspešných 
skúseností z iných členských štátov; 
zdôrazňuje, že záruka pre mladých musí 
byť začlenená do širšieho rámca aktívnych 
politík trhu práce a zároveň sa musia 
zaručiť štandardy vysokej kvality;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 
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a kapacity verejných a posilnených 
súkromných služieb zamestnanosti, 
dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej a učňovskej 
prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality;

a kapacity verejných a posilnených 
súkromných služieb zamestnanosti, 
dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej a učňovskej 
prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a monitorovaná a zároveň sa musia zaručiť 
štandardy vysokej kvality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 
a kapacity verejných a posilnených 
súkromných služieb zamestnanosti, 
dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej a učňovskej 
prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality;

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. 
februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní 
Rady o vykonávaní záruky pre mladých; 
odporúča rozšíriť spôsobilosť na 
absolventov vysokých škôl vo veku do 30 
rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto 
opatrenia bude vo veľkej miere závisieť od 
iných faktorov, napr. od infraštruktúry 
a kapacity verejných služieb 
zamestnanosti, dostupnosti miest pre 
študentov, poskytovania odbornej 
a učňovskej prípravy, ako aj od prenosnosti 
a uplatňovania úspešných skúseností 
z iných členských štátov; zdôrazňuje, že 
záruka pre mladých musí byť začlenená do 
širšieho rámca aktívnych politík trhu práce 
a zároveň sa musia zaručiť štandardy 
vysokej kvality, len ak tieto politiky nie sú 
povinné;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 166
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. nabáda členské štáty, aby využívali 
metódu poukazov na odbornú prípravu, 
konštatuje však, že je potrebný neustály 
a dôkladný dohľad nad zavádzaním 
jednotlivých programov a neustály vývoj 
týchto programov;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 167
Alejandro Cercas

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. víta návrh Komisie na zavedenie 
mnohostranného dohľadu, 
prostredníctvom „výboru pre 
zamestnanosť“, nad uplatňovaním 
systémov záruky pre mladých, a žiada 
o svoje zapojenie do tohto výboru;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 168
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. informuje členské štáty o tom, že 
Európsky parlament zamýšľa dôsledne 
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monitorovať všetky aktivity členských 
štátov zamerané na uskutočnenie záruky 
pre mladých a vyzýva mládežnícke 
organizácie, aby Európsky parlament 
informovali o svojej analýze krokov 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 4b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva Komisiu, aby zaradila pokrok 
v oblasti záruky pre mladých do 
národných správ Európskeho semestra aj 
do odporúčaní pre jednotlivé krajiny; 
zdôrazňuje význam riešenia opatrení na 
podporu záruky pre mladých aj tých, ktoré 
obmedzujú úspech;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 4c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4c. vyzýva národné parlamenty, aby spolu 
s mládežníckymi organizáciami 
uplatňovali zodpovednosť svojich vlád za 
plnenie záruky pre mladých a aby zaistili, 
že sa prijmú vážne kroky na zaistenie 
toho, aby každý mladý človek 
(nezamestnaný alebo po opustení 
formálneho vzdelávania) do štyroch 
mesiacov dostal kvalitnú ponuku 



PE510.867v01-00 92/178 AM\937186SK.doc

SK

zamestnania, ďalšieho vzdelávania, 
učňovského miesta alebo stáže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. nabáda členské štáty, aby posilnili svoju 
podporu podnikom, družstvám 
a organizáciám tretieho sektora, ktoré si 
želajú zúčastniť sa na systémoch záruk 
pre mladých v úzkej spolupráci 
s verejnými a súkromnými službami 
zamestnanosti, a to i prostredníctvom 
daňových stimulov, dotácií na náklady na 
trvalé zamestnanie, a aby zvýšili možnosť 
prístupu k financovaniu odbornej 
prípravy na mieste, ktorá podporí podniky 
v poskytovaní vysoko kvalitných ponúk 
zamestnania a odbornej prípravy a bude 
účinnou a cielenou investíciou do 
potenciálu mladých ľudí;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. nabáda členské štáty, aby posilnili svoju 
podporu podnikom, družstvám 
a organizáciám tretieho sektora, ktoré si 
želajú zúčastniť sa na systémoch záruk 
pre mladých v úzkej spolupráci 

5. nabáda Radu, Komisiu a členské štáty, 
aby posilnili svoju podporu všetkým 
aktérom, ktorí sú zásadne dôležitý pre 
úspešné uplatnenie záruky pre mladých, 
okrem iného mladým pracovníkom, 
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s verejnými a súkromnými službami 
zamestnanosti, a to i prostredníctvom 
daňových stimulov, dotácií na náklady na 
trvalé zamestnanie, a aby zvýšili možnosť 
prístupu k financovaniu odbornej 
prípravy na mieste, ktorá podporí podniky 
v poskytovaní vysoko kvalitných ponúk 
zamestnania a odbornej prípravy a bude 
účinnou a cielenou investíciou do 
potenciálu mladých ľudí;

poskytovateľom vzdelania a odbornej 
prípravy, miestnym a regionálnym 
orgánom, aktérom pôsobiacim na trhu 
práce ako podniky, družstvá a organizácie 
tretieho sektora, službám zamestnanosti, 
podporným službám a sociálnym 
organizáciám, a aby sa zameriavali na 
celé spektrum opatrení týkajúcich sa 
pracovných miest, začleňovania, 
vzdelávania a odbornej prípravy; 
zdôrazňuje význam prístupu k cielenému 
financovaniu; vyzýva členské štáty, aby 
navrhli stimuly motivujúce 
zamestnávateľov k tomu, aby mladým 
ľuďom ponúkali kvalitnú prácu, slušné 
pracovné miesta a možnosti odbornej 
prípravy;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. nabáda členské štáty, aby posilnili svoju 
podporu podnikom, družstvám 
a organizáciám tretieho sektora, ktoré si 
želajú zúčastniť sa na systémoch záruk pre 
mladých v úzkej spolupráci s verejnými 
a súkromnými službami zamestnanosti, 
a to i prostredníctvom daňových stimulov, 
dotácií na náklady na trvalé zamestnanie, 
a aby zvýšili možnosť prístupu 
k financovaniu odbornej prípravy na 
mieste, ktorá podporí podniky 
v poskytovaní vysoko kvalitných ponúk 
zamestnania a odbornej prípravy a bude 
účinnou a cielenou investíciou do 
potenciálu mladých ľudí;

5. nabáda členské štáty, aby posilnili svoju 
podporu podnikom, družstvám, miestnym 
a regionálnym orgánom a organizáciám 
tretieho sektora, ktoré si želajú zúčastniť sa 
na systémoch záruk pre mladých v úzkej 
spolupráci s verejnými a súkromnými 
službami zamestnanosti, a to 
i prostredníctvom daňových stimulov, 
dotácií na náklady na trvalé zamestnanie, 
a aby zvýšili možnosť prístupu 
k financovaniu odbornej prípravy na 
mieste, ktorá podporí podniky 
v poskytovaní vysoko kvalitných ponúk 
zamestnania a odbornej prípravy a bude 
účinnou a cielenou investíciou do 
potenciálu mladých ľudí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 174
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. nabáda členské štáty, aby posilnili svoju 
podporu podnikom, družstvám 
a organizáciám tretieho sektora, ktoré si 
želajú zúčastniť sa na systémoch záruk pre 
mladých v úzkej spolupráci s verejnými 
a súkromnými službami zamestnanosti, 
a to i prostredníctvom daňových stimulov, 
dotácií na náklady na trvalé zamestnanie, 
a aby zvýšili možnosť prístupu 
k financovaniu odbornej prípravy na 
mieste, ktorá podporí podniky 
v poskytovaní vysoko kvalitných ponúk 
zamestnania a odbornej prípravy a bude 
účinnou a cielenou investíciou do 
potenciálu mladých ľudí;

5. nabáda členské štáty, aby posilnili svoju 
podporu podnikom, družstvám, miestnym
a regionálnym orgánom a organizáciám 
tretieho sektora, ktoré si želajú zúčastniť sa 
na systémoch záruk pre mladých v úzkej 
spolupráci s verejnými a súkromnými 
službami zamestnanosti, a to 
i prostredníctvom daňových stimulov, 
dotácií na náklady na trvalé zamestnanie, 
a aby zvýšili možnosť prístupu 
k financovaniu odbornej prípravy na 
mieste, ktorá podporí podniky 
v poskytovaní vysoko kvalitných ponúk 
zamestnania a odbornej prípravy a bude 
účinnou a cielenou investíciou do 
potenciálu mladých ľudí;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. nabáda členské štáty, aby posilnili svoju 
podporu podnikom, družstvám 
a organizáciám tretieho sektora, ktoré si 
želajú zúčastniť sa na systémoch záruk pre 
mladých v úzkej spolupráci s verejnými 
a súkromnými službami zamestnanosti, 

5. nabáda členské štáty, aby vytvorili jasné 
normy a ukazovatele kvality v oblasti 
rozvoja systémov záruky pre mladých, ako 
aj aby posilnili svoju podporu podnikom, 
družstvám a organizáciám tretieho sektora, 
ktoré si želajú zúčastniť sa na systémoch 
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a to i prostredníctvom daňových stimulov, 
dotácií na náklady na trvalé zamestnanie, 
a aby zvýšili možnosť prístupu 
k financovaniu odbornej prípravy na 
mieste, ktorá podporí podniky 
v poskytovaní vysoko kvalitných ponúk 
zamestnania a odbornej prípravy a bude 
účinnou a cielenou investíciou do 
potenciálu mladých ľudí;

záruk pre mladých v úzkej spolupráci 
s verejnými a súkromnými službami 
zamestnanosti, a to i prostredníctvom 
daňových stimulov, dotácií na náklady na 
trvalé zamestnanie, a aby zvýšili možnosť 
prístupu k financovaniu odbornej prípravy 
na mieste, ktorá podporí podniky 
v poskytovaní vysoko kvalitných ponúk 
zamestnania a odbornej prípravy a bude 
účinnou a cielenou investíciou do 
potenciálu mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. nabáda členské štáty, aby posilnili svoju 
podporu podnikom, družstvám 
a organizáciám tretieho sektora, ktoré si 
želajú zúčastniť sa na systémoch záruk pre 
mladých v úzkej spolupráci s verejnými 
a súkromnými službami zamestnanosti, 
a to i prostredníctvom daňových stimulov, 
dotácií na náklady na trvalé zamestnanie, 
a aby zvýšili možnosť prístupu 
k financovaniu odbornej prípravy na 
mieste, ktorá podporí podniky 
v poskytovaní vysoko kvalitných ponúk 
zamestnania a odbornej prípravy a bude 
účinnou a cielenou investíciou do 
potenciálu mladých ľudí;

5. nabáda členské štáty, aby posilnili svoju 
podporu podnikom, družstvám 
a organizáciám tretieho sektora, ktoré si 
želajú zúčastniť sa na systémoch záruk pre 
mladých v úzkej spolupráci s verejnými 
a súkromnými službami zamestnanosti, 
a to i prostredníctvom daňových stimulov, 
dotácií na náklady na trvalé zamestnanie,
stimulov v kontexte verejného 
obstarávania a aby zvýšili možnosť 
prístupu k financovaniu odbornej prípravy 
na mieste, ktorá podporí podniky 
v poskytovaní vysoko kvalitných ponúk 
zamestnania a odbornej prípravy a bude 
účinnou a cielenou investíciou do 
potenciálu mladých ľudí; zdôrazňuje, že 
podniky majú osobitnú zodpovednosť za 
vytváranie takýchto ponúk;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 177
Alejandro Cercas

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. nabáda členské štáty, aby posilnili svoju 
podporu podnikom, družstvám 
a organizáciám tretieho sektora, ktoré si 
želajú zúčastniť sa na systémoch záruk pre 
mladých v úzkej spolupráci s verejnými 
a súkromnými službami zamestnanosti, 
a to i prostredníctvom daňových stimulov, 
dotácií na náklady na trvalé zamestnanie, 
a aby zvýšili možnosť prístupu 
k financovaniu odbornej prípravy na 
mieste, ktorá podporí podniky 
v poskytovaní vysoko kvalitných ponúk 
zamestnania a odbornej prípravy a bude 
účinnou a cielenou investíciou do 
potenciálu mladých ľudí;

5. nabáda EÚ a členské štáty, aby posilnili 
svoju podporu podnikom, družstvám 
a organizáciám tretieho sektora, ktoré si 
želajú zúčastniť sa na systémoch záruk pre 
mladých v úzkej spolupráci s verejnými 
a súkromnými službami zamestnanosti, 
a to i prostredníctvom daňových stimulov, 
dotácií na náklady na trvalé zamestnanie, 
a aby zvýšili možnosť prístupu 
k financovaniu odbornej prípravy na
mieste, ktorá podporí podniky 
v poskytovaní vysoko kvalitných ponúk 
zamestnania a odbornej prípravy a bude 
účinnou a cielenou investíciou do 
potenciálu mladých ľudí;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 178
Jean-Luc Bennahmias

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. nabáda členské štáty, aby posilnili svoju 
podporu podnikom, družstvám 
a organizáciám tretieho sektora, ktoré si 
želajú zúčastniť sa na systémoch záruk pre 
mladých v úzkej spolupráci s verejnými 
a súkromnými službami zamestnanosti, 
a to i prostredníctvom daňových stimulov, 
dotácií na náklady na trvalé zamestnanie, 
a aby zvýšili možnosť prístupu 
k financovaniu odbornej prípravy na 
mieste, ktorá podporí podniky 
v poskytovaní vysoko kvalitných ponúk 

5. nabáda členské štáty, aby posilnili svoju 
podporu podnikom vo verejnom aj 
súkromnom sektore, družstvám 
a organizáciám občianskej spoločnosti, 
ktoré si želajú zúčastniť sa na systémoch 
záruk pre mladých v úzkej spolupráci 
s verejnými a súkromnými službami 
zamestnanosti, a to i prostredníctvom 
daňových stimulov, dotácií na náklady na 
trvalé zamestnanie, a aby zvýšili možnosť 
prístupu k financovaniu odbornej prípravy 
na mieste, ktorá podporí podniky 
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zamestnania a odbornej prípravy a bude 
účinnou a cielenou investíciou do 
potenciálu mladých ľudí;

v poskytovaní vysoko kvalitných ponúk 
zamestnania a odbornej prípravy a bude 
účinnou a cielenou investíciou do 
potenciálu mladých ľudí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 179
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. nabáda členské štáty, aby posilnili svoju 
podporu podnikom, družstvám 
a organizáciám tretieho sektora, ktoré si 
želajú zúčastniť sa na systémoch záruk pre 
mladých v úzkej spolupráci s verejnými 
a súkromnými službami zamestnanosti, 
a to i prostredníctvom daňových stimulov, 
dotácií na náklady na trvalé zamestnanie, 
a aby zvýšili možnosť prístupu 
k financovaniu odbornej prípravy na 
mieste, ktorá podporí podniky 
v poskytovaní vysoko kvalitných ponúk 
zamestnania a odbornej prípravy a bude 
účinnou a cielenou investíciou do 
potenciálu mladých ľudí;

5. nabáda členské štáty, aby posilnili svoju 
podporu podnikom, družstvám 
a organizáciám tretieho sektora, ktoré si 
želajú zúčastniť sa na systémoch záruk pre 
mladých v úzkej spolupráci so službami 
zamestnanosti, a to i prostredníctvom 
daňových stimulov, dotácií na náklady na 
trvalé zamestnanie, a aby zvýšili možnosť 
prístupu k financovaniu odbornej prípravy 
na mieste, ktorá podporí podniky 
v poskytovaní vysoko kvalitných ponúk 
zamestnania a odbornej prípravy a bude 
účinnou a cielenou investíciou do 
potenciálu mladých ľudí;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 180
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
v spolupráci s mládežníckymi
zainteresovanými subjektmi a Európskym 
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parlamentom vytvorili plán krokov 
v oblasti zamestnanosti mladých ľudí 
určujúci krátkodobé, strednodobé 
a dlhodobé opatrenia; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že sa v súčasnej 
diskusii dlhodobé opatrenia prezentujú 
ako krátkodobé riešenia; zdôrazňuje, že 
v krátkodobom horizonte by sa mal klásť 
dôraz na bezprostrednú pomoc v kríze 
adresovanú osobám, ktoré sú na trhu 
práce, aj osobám, ktoré na ňom nie sú, 
s dôrazom na zabezpečenie príjmu na 
živobytie a možností na trhu práce, ako aj 
na okamžité ukončenie tých opatrení 
v rámci makroekonomických 
prispôsobovacích programov, ktoré 
zamestnanosť mladých ľudí ešte viac 
poškodzujú; zdôrazňuje, že investície do 
vzdelania a odbornej prípravy, tvorby 
pracovných miest, systémov učňovskej 
prípravy a stimulov pre zamestnávateľov 
sú zväčša strednodobé, ale aj dlhodobé 
opatrenia, ktoré je nutné dôsledne 
dohodnúť medzi všetkými aktérmi 
a dodržiavať aspoň päť rokov; 
zdôrazňuje, že najmä vytvorenie systému 
duálneho vzdelávania, učňovskej 
prípravy, odbornej prípravy na pracovisku 
a začlenenie mladých ľudí do trhu práce 
sú dlhodobé opatrenia, ktoré si od 
súčasnosti vyžadujú dlhodobé odhodlanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje, že by takáto podpora 
podnikov, družstiev a organizácií tretieho 
sektora mala byť výnimočná a dočasná 
a mala by priniesť viditeľné výsledky, 
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najmä v oblasti zachovania pracovných 
miest, dodržiavania noriem stanovených 
vo vnútroštátnom práve a kolektívnych 
pracovných dohodách a plnenia daňových 
povinností a povinností v oblasti 
sociálneho zabezpečenia; domnieva sa, že 
podpora tohto typu by sa mala zverejniť 
a mali by sa o nej informovať pracovníci 
organizácie, ktoré ich zastupujú, a že by 
zamestnávatelia mali mať povinnosť 
v priestoroch podniku, na miestach pre 
pracovníkov poľahky prístupných, vyvesiť 
informácie s uvedením získanej podpory, 
jej účelu a spôsobu jej zavedenia;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 182
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. odporúča, aby v členských štátoch 
s duálnym systémom odbornej prípravy 
existoval pre mladých ľudí vo veku do 18 
rokov, ktorí nedokážu dosiahnuť 
učňovskú prípravu, systém alternatívnej 
učňovskej prípravy, a teda záruka pre 
mladých vo forme odbornej prípravy vo 
viac než jednom podniku; v krajinách bez 
duálnej odbornej prípravy by sa mali 
prijať kroky na zavedenie vhodne 
upraveného systému;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 183
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 5 – písmeno a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a) vyzýva členské štáty, aby zvážili overené 
postupy, najmä postupy členských štátov 
s nízkou mierou nezamestnanosti, a aby 
preskúmali, či koncepcie ako duálne 
vzdelávanie a odborná príprava a odborné 
školstvo, ako aj už zavedené systémy 
v rámci záruky pre mladých, môžu byť 
zlučiteľné s ich vnútroštátnymi 
systémami;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 184
Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že rôzne vekové skupiny si 
vyžadujú rôzne prístupy k riešeniu 
záležitostí v oblasti zamestnania, 
s dôrazom na vstup na trh práce v prípade 
mladších vekových skupín a na 
zlepšovanie bezpečnosti pracovných miest 
a sociálneho zabezpečenia v prípade 
starších vekových skupín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa 
snažili o zbližovanie svetov práce 
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a vzdelávania, aby bolo možné vytvoriť 
spôsoby odbornej prípravy, ako napríklad 
duálna odborná príprava, ktoré 
kombinujú teoretické pojmy s praktickými 
skúsenosťami, s cieľom vybaviť mladých 
ľudí potrebnými všeobecnými 
zručnosťami a konkrétnymi odbornými 
znalosťami; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby taktiež investovali do podpory 
informačnej kampane o odbornej príprave 
a technických a podnikateľských 
študijných programov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. domnieva sa, že na pracovné miesta by 
sa malo dohliadať a mali by sa účinnejšie 
sledovať, a že by sa v prípade 
obsadzovania trvalých pozícií v subjektoch 
poberajúcich podporu mali uzatvárať 
pracovné zmluvy na neurčitý čas;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 187
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 5c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5c. vyzýva členské štáty, aby zlepšovali 
politiky tak, aby mladí ľudia mohli žiť 
ekonomicky nezávisle; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že najmä 
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v juhoeurópskych krajinách chýbajú 
dostupné možnosti bývania pre mladých 
ľudí; vyzýva členské štáty, aby výrazne 
zlepšili prístup na trh s bývaním, keďže 
mladí ľudia zarábajú menej majú 
ťažkosti v oblasti prístupu k úverom; 
zdôrazňuje najmä potrebu prekonať 
situáciu v juhoeurópskych 
a východoeurópskych krajinách, kde 
vysoká miera nezamestnanosti mladých 
ľudí a nízke príjmy vedú k nedobrovoľne 
dlhšiemu zotrvaniu s rodinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 5d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5d. požaduje lepšie a zabezpečené stáže; 
vyzýva Komisiu a Radu, aby v súlade so 
záväzkom uvedeným v oznámení 
COM(2007)0498 navrhli „iniciatívu 
Európskej charty kvality stáží“, aby 
vytvorili Európsku chartu kvality stáží 
určujúcu minimálne normy pre stáže na 
zabezpečenie ich vzdelávacej hodnoty 
a zabránenie vykorisťovaniu, pričom je 
nutné zohľadniť, že stáže tvoria súčasť 
vzdelávania a nesmú nahradiť samotné 
pracovné miesta; tieto minimálne normy 
by mali zahŕňať náčrt popisu pracovného 
miesta alebo získavanej kvalifikácie, 
časové obmedzenie stáží, minimálne dávky 
založené na nákladoch životného 
štandardu v mieste, kde sa stáž 
uskutočňuje, zodpovedajúce 
vnútroštátnym tradíciám, poistenie 
v oblasti ich práce, výhody sociálneho 
zabezpečenia v súlade s miestnymi 
normami a jasnú väzbu na predmetný 
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vzdelávací program;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 5e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5e. uznáva význam toho, aby mladí ľudia 
dokázali získať finančnú nezávislosť, 
a vyzýva členské štáty, aby zaistili, aby 
všetci mladí ľudia mali individuálny 
nárok na slušnú úroveň príjmov, ktorá im 
zabezpečuje možnosť vytvorenia 
ekonomicky nezávislého života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 5f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5f. vyzýva na ochranu mladých ľudí pred 
tými zamestnávateľmi (vo verejnom aj 
súkromnom sektore), ktorí sú 
prostredníctvom systémov získavania 
pracovných skúseností a učňovskej 
a odbornej prípravy schopní pokrývať 
svoje základné potreby s malými alebo 
žiadnymi nákladmi, pričom využívajú 
ochotu mladých ľudí učiť sa bez 
akejkoľvek budúcej vyhliadky na to, že sa 
stanú plnohodnotnou súčasťou ich 
pracovnej sily;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 191
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 5g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5g. naliehavo žiada členské štáty, aby 
mladým ľuďom v systémoch odbornej 
prípravy, získavania pracovných 
skúseností alebo učňovskej prípravy 
zabezpečili plnohodnotné nároky v oblasti 
bezpečnosti na pracovisku a sociálneho 
zabezpečenia, a to v prípade potreby aj 
dotovaním časti ich príspevkov; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby systémy 
učňovskej prípravy, odbornej prípravy
a získavania pracovných skúseností 
začlenili do systémov sociálneho 
zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 5h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5h. vyzýva európske inštitúcie, aby šli 
dobrým príkladom a odstránili zo svojich 
webových stránok inzeráty ponúkajúce 
neplatené stáže a aby:
– vyplácali minimálne dávky založené na 
nákladoch na životný štandard v mieste, 
kde sa stáž uskutočňuje,
– uhrádzali benefity sociálneho 
zabezpečenia všetkým svojim stážistom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 193
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 5i (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5i. vyzýva členské štáty, aby zaviedli nové, 
inkluzívne a cielené politiky v oblasti trhu 
práce zabezpečujúce rešpektujúce 
začleňovanie a zmysluplné zamestnávanie 
mladých ľudí, napr. prostredníctvom 
vytvorenia inšpiračných sietí, systémov
stáží zahŕňajúcich finančnú pomoc, ktorá 
stážistovi umožňuje presťahovať sa a žiť 
neďaleko miesta stáže, medzinárodných 
kariérnych centier a mládežníckych 
centier pre individuálne poradenstvo 
týkajúce sa najmä záležitostí ako 
kolektívne organizovanie a znalosti 
právnych aspektov, ktoré sa týkajú ich 
stáže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby vypracovali
ďalšie osobitné podporné stratégie 
zamerané na NEET, ktoré by mali spájať 
účinné formy intervencie zamerané na 
riešenie predčasného ukončovania školskej 
dochádzky a opätovného začleňovania 
osôb s predčasne ukončenou školskou 
dochádzkou do vzdelávacieho procesu 
s pomocou stratégií, ktoré budú uľahčovať 
hladký prechod zo vzdelávacieho do 

6. zdôrazňuje, že mladí ľudia mimo 
pracovného, vzdelávacieho a školiaceho 
procesu (NEET) majú vysoké riziko 
vylúčenia, a že vylúčenie v mladom veku 
má dlhodobé nepriaznivé účinky na 
jednotlivca aj spoločnosť; zdôrazňuje, že 
NEET sú základnou cieľovou skupinou 
záruky pre mladých a iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
a preto vyzýva členské štáty, aby v rámci 
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pracovného procesu, so zvýšením 
zamestnateľnosti mladých ľudí spolu 
s odstránením praktických a logistických
prekážok, ktorým čelia mladí ľudia 
s komplexnejšími potrebami;

Európskeho semestra predložili návrh, 
ako budú dosahovať pokrok v oblasti 
lepšieho začleňovania NEET 
prostredníctvom záruky pre mladých 
a iných nástrojov; vyzýva členské štáty, 
aby v spolupráci s miestnymi 
a regionálnymi orgánmi vypracovali 
ďalšie osobitné podporné stratégie 
zamerané na NEET, ktoré by mali spájať 
účinné formy intervencie zamerané na 
riešenie predčasného ukončovania školskej 
dochádzky a opätovného začleňovania 
osôb s predčasne ukončenou školskou 
dochádzkou do vzdelávacieho procesu 
s pomocou stratégií, ktoré budú uľahčovať 
hladký a bezpečný prechod zo 
vzdelávacieho do pracovného procesu, 
so zvýšením možností voľby týchto
mladých ľudí spolu s naštartovaním 
celoživotnej odbornej prípravy, kvalitným 
systémom sociálneho zabezpečenia, 
vhodnými podpornými službami a 
odstránením služieb a všetkých prekážok, 
ktorým čelia mladí ľudia s komplexnejšími 
potrebami;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby vypracovali 
ďalšie osobitné podporné stratégie 
zamerané na NEET, ktoré by mali spájať 
účinné formy intervencie zamerané na 
riešenie predčasného ukončovania školskej 
dochádzky a opätovného začleňovania 
osôb s predčasne ukončenou školskou 
dochádzkou do vzdelávacieho procesu 
s pomocou stratégií, ktoré budú uľahčovať 

6. vyzýva členské štáty, aby v spolupráci 
s miestnymi a regionálnymi orgánmi 
a hospodárskymi a sociálnymi aktérmi 
vypracovali ďalšie osobitné podporné
stratégie zamerané na NEET, ktoré by mali 
spájať účinné formy intervencie zamerané 
na riešenie predčasného ukončovania 
školskej dochádzky a opätovného 
začleňovania osôb s predčasne ukončenou 
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hladký prechod zo vzdelávacieho do 
pracovného procesu, so zvýšením 
zamestnateľnosti mladých ľudí spolu
s odstránením praktických a logistických 
prekážok, ktorým čelia mladí ľudia 
s komplexnejšími potrebami; 

školskou dochádzkou do vzdelávacieho 
procesu s pomocou stratégií, ktoré budú 
uľahčovať hladký prechod zo 
vzdelávacieho do pracovného procesu, 
so zvýšením zamestnateľnosti mladých 
ľudí spolu s odstránením praktických 
a logistických prekážok; 

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby vypracovali 
ďalšie osobitné podporné stratégie 
zamerané na NEET, ktoré by mali spájať 
účinné formy intervencie zamerané na 
riešenie predčasného ukončovania školskej 
dochádzky a opätovného začleňovania 
osôb s predčasne ukončenou školskou 
dochádzkou do vzdelávacieho procesu 
s pomocou stratégií, ktoré budú uľahčovať 
hladký prechod zo vzdelávacieho do 
pracovného procesu, so zvýšením 
zamestnateľnosti mladých ľudí spolu 
s odstránením praktických a logistických 
prekážok, ktorým čelia mladí ľudia 
s komplexnejšími potrebami; 

6. vyzýva členské štáty, aby v spolupráci 
s miestnymi a regionálnymi orgánmi aj 
inými potenciálnymi zainteresovanými 
subjektmi vypracovali ďalšie osobitné 
podporné stratégie zamerané na NEET, 
ktoré by mali spájať účinné formy 
intervencie zamerané na riešenie 
predčasného ukončovania školskej 
dochádzky a opätovného začleňovania 
osôb s predčasne ukončenou školskou 
dochádzkou do vzdelávacieho procesu 
s pomocou stratégií, ktoré budú uľahčovať 
hladký prechod zo vzdelávacieho do 
pracovného procesu, so zvýšením 
zamestnateľnosti mladých ľudí spolu 
s odstránením praktických a logistických 
prekážok; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby vypracovali 
ďalšie osobitné podporné stratégie 
zamerané na NEET, ktoré by mali spájať 
účinné formy intervencie zamerané na 
riešenie predčasného ukončovania školskej 
dochádzky a opätovného začleňovania 
osôb s predčasne ukončenou školskou 
dochádzkou do vzdelávacieho procesu 
s pomocou stratégií, ktoré budú uľahčovať 
hladký prechod zo vzdelávacieho do 
pracovného procesu, so zvýšením 
zamestnateľnosti mladých ľudí spolu 
s odstránením praktických a logistických 
prekážok, ktorým čelia mladí ľudia 
s komplexnejšími potrebami;

6. vyzýva členské štáty, aby vypracovali 
ďalšie osobitné podporné stratégie 
zamerané na NEET, ktoré by mali spájať
účinné formy intervencie zamerané na 
riešenie predčasného ukončovania školskej 
dochádzky a opätovného začleňovania 
osôb s predčasne ukončenou školskou 
dochádzkou do vzdelávacieho procesu 
s pomocou stratégií, ktoré budú uľahčovať 
hladký prechod zo vzdelávacieho do 
pracovného procesu, so zvýšením 
zamestnateľnosti mladých ľudí spolu 
s odstránením praktických a logistických 
prekážok, ktorým čelia mladí ľudia 
s komplexnejšími potrebami alebo 
odlišnými potrebami kvôli svojmu 
zdravotnému postihnutiu;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 198
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby vypracovali 
ďalšie osobitné podporné stratégie 
zamerané na NEET, ktoré by mali spájať 
účinné formy intervencie zamerané na 
riešenie predčasného ukončovania školskej 
dochádzky a opätovného začleňovania 
osôb s predčasne ukončenou školskou 
dochádzkou do vzdelávacieho procesu 
s pomocou stratégií, ktoré budú uľahčovať 
hladký prechod zo vzdelávacieho do 
pracovného procesu, so zvýšením 
zamestnateľnosti mladých ľudí spolu 
s odstránením praktických a logistických 
prekážok, ktorým čelia mladí ľudia 
s komplexnejšími potrebami;

6. vyzýva členské štáty, aby vypracovali 
ďalšie osobitné podporné stratégie 
zamerané na NEET, ktoré by mali spájať 
účinné formy zapojenia zamerané na 
riešenie predčasného ukončovania školskej 
dochádzky a opätovného začleňovania 
osôb s predčasne ukončenou školskou 
dochádzkou do vzdelávacieho procesu 
s pomocou stratégií, ktoré budú uľahčovať 
hladký prechod zo vzdelávacieho do 
pracovného procesu, so zvýšením 
zamestnateľnosti mladých ľudí spolu 
s odstránením praktických a logistických 
prekážok, ktorým čelia mladí ľudia 
s komplexnejšími potrebami;
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Or. hu

Pozmeňujúci návrh 199
Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby vypracovali 
ďalšie osobitné podporné stratégie 
zamerané na NEET, ktoré by mali spájať 
účinné formy intervencie zamerané na 
riešenie predčasného ukončovania školskej 
dochádzky a opätovného začleňovania 
osôb s predčasne ukončenou školskou 
dochádzkou do vzdelávacieho procesu 
s pomocou stratégií, ktoré budú uľahčovať 
hladký prechod zo vzdelávacieho do 
pracovného procesu, so zvýšením 
zamestnateľnosti mladých ľudí spolu 
s odstránením praktických a logistických 
prekážok, ktorým čelia mladí ľudia 
s komplexnejšími potrebami;

6. vyzýva členské štáty, aby vypracovali 
ďalšie osobitné podporné stratégie 
zamerané na NEET, ktoré by mali spájať 
účinné formy intervencie zamerané na 
riešenie predčasného ukončovania školskej 
dochádzky a opätovného začleňovania 
osôb s predčasne ukončenou školskou 
dochádzkou do vzdelávacieho procesu 
s pomocou stratégií, ktoré budú uľahčovať 
hladký prechod zo vzdelávacieho do 
pracovného procesu, so zvýšením 
zamestnateľnosti mladých ľudí spolu 
s odstránením praktických a logistických 
prekážok, ktorým čelia mladí ľudia 
s komplexnejšími potrebami; zdôrazňuje 
dobré skúsenosti z krajín so systémami 
odbornej prípravy pri zlepšovaní prechodu 
zo vzdelávacieho do pracovného procesu; 
zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré zatiaľ 
nemajú zavedené systémy odbornej 
prípravy, by sa mali riadiť najlepšími 
postupmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Jean-Luc Bennahmias

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby vypracovali 6. vyzýva členské štáty, aby v spolupráci 
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ďalšie osobitné podporné stratégie 
zamerané na NEET, ktoré by mali spájať 
účinné formy intervencie zamerané na 
riešenie predčasného ukončovania školskej 
dochádzky a opätovného začleňovania 
osôb s predčasne ukončenou školskou 
dochádzkou do vzdelávacieho procesu 
s pomocou stratégií, ktoré budú uľahčovať 
hladký prechod zo vzdelávacieho do 
pracovného procesu, so zvýšením 
zamestnateľnosti mladých ľudí spolu 
s odstránením praktických a logistických 
prekážok, ktorým čelia mladí ľudia 
s komplexnejšími potrebami;

predovšetkým s verejnými vzdelávacími 
službami na sekundárnom a vyššom 
stupni, poskytovateľmi vzdelania 
a odbornej prípravy, zamestnávateľmi, 
službami zamestnanosti, sociálnymi 
partnermi a organizáciami občianskej 
spoločnosti vypracovali ďalšie osobitné 
podporné stratégie zamerané na NEET, 
ktoré by mali spájať účinné formy 
intervencie zamerané na riešenie 
predčasného ukončovania školskej 
dochádzky a opätovného začleňovania 
osôb s predčasne ukončenou školskou 
dochádzkou do vzdelávacieho procesu 
s pomocou stratégií, ktoré budú uľahčovať 
hladký prechod zo vzdelávacieho do 
pracovného procesu, so zvýšením 
zamestnateľnosti mladých ľudí spolu 
s odstránením praktických a logistických 
prekážok, ktorým čelia mladí ľudia 
s komplexnejšími potrebami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 201
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že prechod zo 
vzdelávacieho do pracovného procesu je 
zlomovým bodom v živote mladých ľudí; 
vyzýva preto členské štáty, aby posilnili 
usmerňovacie a poradné opatrenia 
s cieľom dať mladým ľuďom informácie, 
ktoré potrebujú, v dostatočne skorej fáze 
rozhodovania o svojom budúcom 
pracovnom živote; zdôrazňuje, že 
poskytovanie takýchto usmernení a rád by 
malo začať v počiatočných etapách 
sekundárneho cyklu; vyzýva členské štáty, 
aby prijali opatrenia na uľahčenie 
prechodu zo školy na trh práce; taktiež 
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naliehavo žiada členské štáty, aby posilnili 
programy, ktoré žiakom a študentom 
ponúkajú odbornú prípravu a pracovné 
skúsenosti, a aby presadzovali programy, 
ktoré im poskytujú poradenstvo v oblasti 
povolania a podporu pri výbere kariéry;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 202
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili 
úsilie o zníženie miery predčasného 
ukončovania školskej dochádzky v záujme 
dosiahnutia cieľov uvedených v stratégii 
EÚ 2020, aby počet osôb predčasne 
ukončujúcich školskú dochádzku v roku 
2012 nepresiahol 10 %; vyzýva členské 
štáty, aby využívali široké spektrum 
opatrení na boj proti predčasnému 
ukončovaniu školskej dochádzky 
a negramotnosti, napr. zníženie počtu 
študentov v každej triede, poskytovanie 
asistencie žiakom, ktorí nedokážu 
dokončiť povinnú školskú dochádzku, 
zvýšenie dôrazu na praktické aspekty 
v osnovách, zavedenie mentorov do 
všetkých škôl, zavedenie okamžitých 
následných krokov v prípade osôb 
predčasne ukončujúcich školskú 
dochádzku; poukazuje na Fínsko, ktoré 
uspelo pri znižovaní počtu osôb predčasne 
ukončujúcich školskú dochádzku tým, že 
s nimi študuje možnosť nového 
smerovania; vyzýva Komisiu, aby 
koordinovala projekt venovaný najlepším 
postupom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 203
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 6 – písmeno a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a) konštatuje, že vzdelávanie v nízkom 
veku založené na hre môže deti uviesť na 
správnu cestu k úspešnému vzdelávaniu, 
a zdôrazňuje veľký význam, v tomto 
kontexte osobitne, počiatočnej odbornej 
prípravy a špecializovanej ďalšej odbornej 
prípravy učiteľov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. tvrdí, že všetky nezamestnané osoby 
poberajúce podporu by sa mali 
monitorovať, aby sa umožnilo určiť 
osobitné potreby každého pracovníka 
v oblasti odbornej prípravy, zručností, 
a prípadne odborného preškoľovania, pri 
posudzovaní pracovných ponúk a po tom, 
ako pracovník prijme pracovné miesto, 
pričom cieľom je zistiť, či sa dodržiavajú 
stanovené podmienky a nakoľko sa 
pracovník prispôsobil okolnostiam;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 205
Konstantinos Poupakis
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Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. naliehavo žiada členské štáty, aby 
kvôli výnimočným sociálnym podmienkam 
vyvolaným krízou pripravili stratégiu 
motivovania(vrátane finančných 
stimulov) zraniteľných skupín mladých 
študentov k tomu, aby dokončili svoje 
sekundárne vzdelanie;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 206
Emilie Turunen, Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. nabáda členské štáty, aby preskúmali 
obrovský potenciál využívania verejných 
výdavkov na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, napríklad zavedením 
kritérií zamestnávania mladých ľudí ako 
napríklad kvóty pre mladých pracovníkov 
alebo poskytovanie učňovskej prípravy; 
nabáda Komisiu, aby zverejnila 
usmernenia ku kritériám zamestnávania 
mladých ľudí v oblasti verejného 
obstarávania a štátnej pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. nabáda členské štáty, aby presadzovali 
zavádzanie grantov a pripravili programy 
pôžičiek pre študentov s priaznivými 
podmienkami, ktoré budú poľahky 
prístupné pre mladých ľudí, ktorí nemôžu 
študovať v rámci vyššieho vzdelávania 
kvôli finančným ťažkostiam, a pritom 
súčasne zdôrazňuje význam kvalitnej 
verejnej siete študentských ubytovní;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 208
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. považuje prechod zo vzdelávacieho do 
pracovného procesu za kritický moment 
s vysokým rizikom pre danú osobu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zvýšili 
bezpečnosť prechodu, najmä pokiaľ ide 
o sociálne zabezpečenie, a aby zlepšili 
poradenské služby pred prechodom, počas 
neho a po jeho uskutočnení; zdôrazňuje, 
že takéto opatrenia dokázali byť veľmi 
úspešné v oblasti hladkého prechodu 
a lepšieho začlenenia do trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 6c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
poskytovanie informácií a poradenských 
služieb na samotnom počiatku svojho 
sekundárneho vzdelávania, s cieľom 
pomôcť mladým ľuďom s tým, aby sa 
informovanejšie rozhodovali o svojom 
budúcom výbere vzdelania alebo o svojom 
prechode zo vzdelávacieho do pracovného 
procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. podporuje zriadenie programu Erazmus 
pre všetkých a vytvorenie samostatnej 
kapitoly pre mladých ľudí, ako aj oddelené 
rozpočtové prostriedky spolu s zvýšenou 
podporou tým, ktorí sa angažujú v práci s 
mladými ľuďmi, ale nie 
inštitucionalizovaným spôsobom; zastáva 
názor, že nadobúdanie väčšieho počtu 
a rôznorodejších zručností, a to 
i prostredníctvom štúdia v zahraničí, 
pomôže zvýšiť účasť mladých ľudí 
v spoločnosti a zlepšiť ich vyhliadky na 
trhu práce;

7. podporuje zriadenie programu EÚ pre 
ďalšie vzdelávanie a mladých ľudí, so 
samostatnou kapitolou pre mladých ľudí 
ako aj následne oddelenými rozpočtovými 
prostriedkami vrátane zvýšenej podpory 
tých, ktorí sa angažujú v práci s mladými 
ľuďmi, ale nie nutne 
inštitucionalizovaným spôsobom; zastáva 
názor, že nadobúdanie väčšieho počtu 
a rôznorodejších zručností, a to 
i prostredníctvom štúdia, práce alebo 
dobrovoľníckej činnosti v zahraničí, 
pomôže zvýšiť účasť mladých ľudí 
v spoločnosti, presadzovať európsku 
integráciu a zlepšiť ich vyhliadky na trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Hans-Peter Martin
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. podporuje zriadenie programu Erazmus 
pre všetkých a vytvorenie samostatnej 
kapitoly pre mladých ľudí, ako aj oddelené 
rozpočtové prostriedky spolu s zvýšenou 
podporou tým, ktorí sa angažujú v práci s 
mladými ľuďmi, ale nie 
inštitucionalizovaným spôsobom; zastáva 
názor, že nadobúdanie väčšieho počtu 
a rôznorodejších zručností, a to 
i prostredníctvom štúdia v zahraničí, 
pomôže zvýšiť účasť mladých ľudí 
v spoločnosti a zlepšiť ich vyhliadky na 
trhu práce;

7. podporuje zriadenie programu Erazmus 
pre všetkých a vytvorenie samostatnej 
kapitoly pre mladých ľudí, ako aj oddelené 
rozpočtové prostriedky spolu so zvýšenou 
podporou tých, ktorí sa angažujú v práci s 
mladými ľuďmi, ale nie 
inštitucionalizovaným spôsobom; zastáva 
názor, že nadobúdanie väčšieho počtu 
a rôznorodejších zručností, a to 
i prostredníctvom štúdia alebo práce
v zahraničí, pomôže zvýšiť účasť mladých 
ľudí v spoločnosti, zlepšiť ich vyhliadky na 
trhu práce a všeobecne zlepší mobilitu 
európskych pracovníkov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 212
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. podporuje zriadenie programu Erazmus 
pre všetkých a vytvorenie samostatnej 
kapitoly pre mladých ľudí, ako aj oddelené 
rozpočtové prostriedky spolu s zvýšenou 
podporou tým, ktorí sa angažujú v práci s 
mladými ľuďmi, ale nie 
inštitucionalizovaným spôsobom; zastáva 
názor, že nadobúdanie väčšieho počtu 
a rôznorodejších zručností, a to 
i prostredníctvom štúdia v zahraničí, 
pomôže zvýšiť účasť mladých ľudí 
v spoločnosti a zlepšiť ich vyhliadky na 
trhu práce;

7. podporuje zriadenie programu Erazmus 
pre všetkých a vytvorenie samostatnej 
kapitoly pre mladých ľudí, ako aj oddelené 
rozpočtové prostriedky spolu so zvýšenou 
podporou tých, ktorí sa angažujú v práci s 
mladými ľuďmi, a to aj 
v neinštitucionalizovanej práci s mladými 
ľuďmi; zastáva názor, že nadobúdanie 
väčšieho počtu a rôznorodejších zručností, 
a to i prostredníctvom štúdia v zahraničí, 
pomôže zvýšiť účasť mladých ľudí 
v spoločnosti a zlepšiť ich vyhliadky na 
trhu práce;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 213
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. podporuje zriadenie programu Erazmus 
pre všetkých a vytvorenie samostatnej 
kapitoly pre mladých ľudí, ako aj oddelené 
rozpočtové prostriedky spolu s zvýšenou 
podporou tým, ktorí sa angažujú v práci s 
mladými ľuďmi, ale nie 
inštitucionalizovaným spôsobom; zastáva 
názor, že nadobúdanie väčšieho počtu 
a rôznorodejších zručností, a to 
i prostredníctvom štúdia v zahraničí, 
pomôže zvýšiť účasť mladých ľudí 
v spoločnosti a zlepšiť ich vyhliadky na 
trhu práce;

7. podporuje zriadenie programu Erazmus 
pre všetkých a vytvorenie samostatnej 
kapitoly pre mladých ľudí, ako aj oddelené 
rozpočtové prostriedky spolu so zvýšenou 
podporou tých, ktorí sa angažujú v práci s 
mladými ľuďmi, ale nie 
inštitucionalizovaným spôsobom; zastáva 
názor, že nadobúdanie väčšieho počtu 
a rôznorodejších zručností, a to 
i prostredníctvom štúdia v zahraničí, 
pomôže zvýšiť aktívnu účasť mladých ľudí 
v spoločnosti a zlepšiť ich vyhliadky na 
trhu práce;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 214
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. podporuje zriadenie programu Erazmus 
pre všetkých a vytvorenie samostatnej 
kapitoly pre mladých ľudí, ako aj oddelené 
rozpočtové prostriedky spolu s zvýšenou 
podporou tým, ktorí sa angažujú v práci s 
mladými ľuďmi, ale nie 
inštitucionalizovaným spôsobom; zastáva 
názor, že nadobúdanie väčšieho počtu 
a rôznorodejších zručností, a to 
i prostredníctvom štúdia v zahraničí, 
pomôže zvýšiť účasť mladých ľudí 
v spoločnosti a zlepšiť ich vyhliadky na 

7. podporuje zriadenie programu Erazmus 
pre všetkých a vytvorenie samostatnej 
kapitoly pre mladých ľudí, ako aj oddelené 
rozpočtové prostriedky spolu so zvýšenou 
podporou tých, ktorí sa angažujú v práci s 
mladými ľuďmi, ale nie 
inštitucionalizovaným spôsobom; zastáva 
názor, že nadobúdanie väčšieho počtu 
a rôznorodejších zručností, najmä 
prierezových zručností ako zručnosti 
v oblasti IKT a jazykové zručnosti, a to 
i prostredníctvom štúdia v zahraničí, 
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trhu práce; pomôže zvýšiť účasť mladých ľudí 
v spoločnosti a zlepšiť ich vyhliadky na 
trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Jean-Luc Bennahmias

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. podporuje zriadenie programu Erazmus 
pre všetkých a vytvorenie samostatnej 
kapitoly pre mladých ľudí, ako aj oddelené 
rozpočtové prostriedky spolu s zvýšenou 
podporou tým, ktorí sa angažujú v práci s 
mladými ľuďmi, ale nie 
inštitucionalizovaným spôsobom; zastáva 
názor, že nadobúdanie väčšieho počtu 
a rôznorodejších zručností, a to 
i prostredníctvom štúdia v zahraničí, 
pomôže zvýšiť účasť mladých ľudí 
v spoločnosti a zlepšiť ich vyhliadky na 
trhu práce;

7. podporuje zriadenie programu Erazmus 
pre všetkých a vytvorenie samostatnej 
kapitoly pre mladých ľudí, ako aj oddelené 
rozpočtové prostriedky spolu so zvýšenou 
podporou tých, ktorí sa angažujú v práci s 
mladými ľuďmi, ale nie 
inštitucionalizovaným spôsobom; zastáva 
názor, že nadobúdanie väčšieho počtu 
neformálnych aj formálnych zručností, 
a to i prostredníctvom štúdia v zahraničí, 
pomôže zvýšiť účasť mladých ľudí 
v spoločnosti a zlepšiť ich vyhliadky na 
trhu práce;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 216
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje obrovský úspech systémov 
tzv. duálnej odbornej prípravy, a to najmä 
pri znižovaní miery nezamestnanosti 
mladých ľudí, a odporúča, aby tie členské 
štáty, ktoré ho nemajú, takýto systém 
zaviedli v rámci svojich opatrení na boj 
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proti nezamestnanosti mladých ľudí; 
v tomto smere zdôrazňuje, že je zásadne 
dôležité do týchto systémov naplno zapojiť 
sociálnych partnerov už v počiatočných 
etapách;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 217
Monika Panayotova

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. víta iniciatívy Komisie v oblasti 
vytvárania systému úverových záruk EÚ 
pre prezenčných študentov magisterského 
stupňa, ktorí študujú v inej európskej 
krajine, ktoré ešte viac uľahčia mobilitu 
mladých ľudí a podporia konkurenciu 
medzi európskymi univerzitami;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Európsku komisiu, aby do 
všetkých svojich programov zaradila 
osobitné opatrenia na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí, a to so 
zreteľom na globálnu a integrovanú víziu 
podľa základnej iniciatívy Mládež 
v pohybe v rámci stratégie Európa 2020;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 219
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že mladí ľudia by mali 
mať právo na pracovné príležitosti vo 
vlastnom spoločenstve, a že je nutné 
vyvinúť úsilie na riešenie geografických 
rozdielov v Európe z hľadiska možností 
pre mladých ľudí;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje, že Európsky sociálny fond 
by mal mať kľúčovú úlohu pri boji proti 
nezamestnanosti mladých ľudí, a vyzýva 
členské štáty a riadiace orgány všetkých 
operačných programov, aby do týchto 
programov zaradili opatrenia zamerané 
na dosiahnutie tohto cieľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
samostatnú zárobkovú činnosť mladých 
ľudí tým, že pre nich vytvoria zariadenia 
a preferenčné podmienky pri zakladaní 
ich podnikov, napr. prostredníctvom 
obmedzenia byrokracie a zavedením 
priaznivých daňových politík;

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
mladých ľudí, ktorí sa rozhodli 
uskutočňovať samostatnú zárobkovú 
činnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
samostatnú zárobkovú činnosť mladých 
ľudí tým, že pre nich vytvoria zariadenia 
a preferenčné podmienky pri zakladaní ich 
podnikov, napr. prostredníctvom 
obmedzenia byrokracie a zavedením 
priaznivých daňových politík;

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
samostatnú zárobkovú činnosť mladých 
ľudí tým, že pre nich vytvoria zariadenia 
a preferenčné podmienky pri zakladaní ich 
podnikov, napr. prostredníctvom 
obmedzenia byrokracie a zlepšením 
prístupu k financiám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
samostatnú zárobkovú činnosť mladých 
ľudí tým, že pre nich vytvoria zariadenia 
a preferenčné podmienky pri zakladaní ich 
podnikov, napr. prostredníctvom 

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
mladých podnikateľov a samostatnú 
zárobkovú činnosť mladých ľudí tým, že 
zjednodušia prístup k dostupným 
finančným prostriedkom pri zakladaní ich 
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obmedzenia byrokracie a zavedením 
priaznivých daňových politík;

podnikov a vytvoria pre nich zariadenia 
a preferenčné podmienky, napr. 
prostredníctvom obmedzenia byrokracie 
a zavedením priaznivých daňových politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
samostatnú zárobkovú činnosť mladých 
ľudí tým, že pre nich vytvoria zariadenia 
a preferenčné podmienky pri zakladaní ich 
podnikov, napr. prostredníctvom 
obmedzenia byrokracie a zavedením 
priaznivých daňových politík;

8. uznáva, s akými ťažkosťami sa mladí 
ľudia stretávajú pri získavaní prístupu 
k finančným prostriedkom na založenie
a rozvoj svojich podnikov; vyzýva členské 
štáty, aby podporovali mladých ľudí v ich 
výbere kariéry vrátane samostatnej 
zárobkovej činnosti tým, že pre nich 
vytvoria zariadenia a preferenčné 
podmienky pri zakladaní ich podnikov; 
zdôrazňuje, že mentorstvo je overeným 
nástrojom podpory pre mladých 
podnikateľov a pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
samostatnú zárobkovú činnosť mladých 
ľudí tým, že pre nich vytvoria zariadenia 
a preferenčné podmienky pri zakladaní ich 
podnikov, napr. prostredníctvom 
obmedzenia byrokracie a zavedením 

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
samostatnú zárobkovú činnosť mladých 
ľudí tým, že pre nich vytvoria zariadenia 
a preferenčné podmienky pri zakladaní ich 
podnikov, napr. prostredníctvom 
obmedzenia byrokracie, zavedením 
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priaznivých daňových politík; priaznivých daňových politík, vytvorením 
priaznivejšej klímy pre súkromné 
investície a riešením právnej úpravy 
úpadkov s neprimerane prísnymi trestami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
samostatnú zárobkovú činnosť mladých 
ľudí tým, že pre nich vytvoria zariadenia 
a preferenčné podmienky pri zakladaní ich 
podnikov, napr. prostredníctvom 
obmedzenia byrokracie a zavedením 
priaznivých daňových politík;

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
samostatnú zárobkovú činnosť mladých 
ľudí tým, že pre nich vytvoria zariadenia 
a preferenčné podmienky pri zakladaní ich 
podnikov, napr. prostredníctvom 
obmedzenia byrokracie a zavedením 
priaznivých daňových politík, alebo 
podporou zamestnávateľov s programami 
tzv. neplatených prvých pracovných miest, 
prostredníctvom ktorých mladí ľudia 
získavajú praktické skúsenosti, pretože 
v mnohých prípadoch nie je k dispozícii 
prvý krok, ktorý by im umožnil pokročiť 
ďalej, keďže mladí pracovníci sú 
podstatne mobilnejší než starší pracovníci 
alebo pracovníci s rodinami;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 227
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
samostatnú zárobkovú činnosť mladých 

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
samostatnú zárobkovú činnosť mladých 
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ľudí tým, že pre nich vytvoria zariadenia 
a preferenčné podmienky pri zakladaní ich 
podnikov, napr. prostredníctvom 
obmedzenia byrokracie a zavedením 
priaznivých daňových politík;

ľudí tým, že pre nich vytvoria zariadenia 
a preferenčné podmienky pri zakladaní ich 
podnikov, napr. prostredníctvom 
obmedzenia byrokracie, zlepšenia 
podnikateľskej prípravy, zakladaním 
a rozvojom podnikateľských inkubátorov
a zavedením priaznivých daňových politík;

Or. fi

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
samostatnú zárobkovú činnosť mladých 
ľudí tým, že pre nich vytvoria zariadenia 
a preferenčné podmienky pri zakladaní ich 
podnikov, napr. prostredníctvom 
obmedzenia byrokracie a zavedením 
priaznivých daňových politík;

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
samostatnú zárobkovú činnosť mladých 
ľudí tým, že pre nich vytvoria zariadenia 
a preferenčné podmienky pri zakladaní ich 
podnikov, napr. prostredníctvom 
obmedzenia byrokracie a zavedením 
priaznivých daňových politík, ako aj 
uľahčením prístupu k finančným úverom 
a efektívnym poradenským a mentorským 
možnostiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
samostatnú zárobkovú činnosť mladých 
ľudí tým, že pre nich vytvoria zariadenia 

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
samostatnú zárobkovú činnosť mladých 
ľudí tým, že pre nich vytvoria zariadenia 
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a preferenčné podmienky pri zakladaní ich 
podnikov, napr. prostredníctvom 
obmedzenia byrokracie a zavedením 
priaznivých daňových politík;

a preferenčné podmienky pri zakladaní ich 
podnikov, napr. prostredníctvom 
obmedzenia byrokracie a zavedením 
priaznivých daňových politík; zdôrazňuje 
tiež, že hoci samostatná zárobková 
činnosť môže byť pre mladých ľudí 
veľmi vhodnou a prijateľnou možnosťou, 
je naliehavo nutné riešiť rôzne praktické 
problémy, ktoré v súvislosti s ňou 
vznikajú, vrátane vyššieho rizika bankrotu 
podnikov vytvorených mladými ľuďmi, 
vyššieho rizika chudoby samostatne 
zárobkovo činných mladých ľudí napriek 
tomu, že pracujú (tzv. pracujúci 
chudobní)5, rozšírenej podnikateľskej 
praxe nahrádzania služieb zamestnancov 
službami poskytovanými mladými 
samostatne zárobkovo činnými 
podnikateľmi, čím sa ušetria vedľajšie 
mzdové náklady na ich úkor, 
a rozrastajúceho sa problému falošnej 
samostatnej zárobkovej činnosti;
__________________
5 Eurofound (2010), Chudobní pracujúci 
v Európe (Working poor in Europe). Úrad 
pre vydávanie publikácií Európskej únie, 
Luxemburg

Or. de

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

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva členské štáty, aby po dohode 
s Komisiou zaviedli systém daňových 
stimulov na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí a podporu podnikov 
majiteľov vo veku do 35 rokov, a to 
prostredníctvom stimulov pre podniky, 
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najmä MSP, zameraných na prijímanie 
mladých ľudí do pracovného pomeru na 
neurčitý čas; na tento účel navrhuje, aby 
tak, ako to Komisia navrhuje v balíčku 
venovanom zamestnanosti, členské štáty 
mohli využívať nástroj dotácií na 
zamestnanosť a znižovanie daňovej 
záťaže, a to najmä na uhradenie nákladov 
zamestnávateľov na príspevky na sociálne 
zabezpečenie a zdravotné poistenie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 231
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta skutočnosť, že v súvislosti 
s podporou samostatnej zárobkovej 
činnosti mladých ľudí bol navrhovaný 
nadväzný nástroj na Európsky nástroj 
financovania Progress začlenený do 
programu pre sociálnu zmenu a inováciu 
na obdobie 2014 – 2020 s cieľom lepšie 
uspokojiť dopyt, a to i medzi mladými 
ľuďmi;

9. víta skutočnosť, že v súvislosti 
s podporou samostatnej zárobkovej 
činnosti mladých ľudí bol navrhovaný 
nadväzný nástroj na Európsky nástroj 
financovania Progress začlenený do 
programu pre sociálnu zmenu a inováciu 
na obdobie 2014 – 2020, a odhodlanie 
Európskej investičnej banky uľahčovať 
prístup mladých ľudí k finančnej 
podpore, s cieľom lepšie uspokojiť dopyt, 
a to i medzi mladými ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. v súvislosti s podporou samostatnej 9. berie na vedomie navrhovaný nadväzný 
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zárobkovej činnosti mladých ľudí bol
navrhovaný nadväzný nástroj na Európsky 
nástroj financovania Progress začlenený do 
programu pre sociálnu zmenu a inováciu 
na obdobie 2014 – 2020 s cieľom lepšie 
uspokojiť dopyt, a to i medzi mladými 
ľuďmi;

nástroj na Európsky nástroj financovania 
Progress začlenený do programu pre 
sociálnu zmenu a inováciu na obdobie 
2014 – 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta skutočnosť, že v súvislosti 
s podporou samostatnej zárobkovej 
činnosti mladých ľudí bol navrhovaný 
nadväzný nástroj na Európsky nástroj 
financovania Progress začlenený do 
programu pre sociálnu zmenu a inováciu 
na obdobie 2014 – 2020 s cieľom lepšie 
uspokojiť dopyt, a to i medzi mladými 
ľuďmi;

9. víta skutočnosť, že v súvislosti 
s podporou samostatnej zárobkovej 
činnosti mladých ľudí bol navrhovaný 
nadväzný nástroj na Európsky nástroj 
financovania Progress začlenený do 
programu pre sociálnu zmenu a inováciu 
na obdobie 2014 – 2020 s cieľom lepšie 
uspokojiť dopyt, a to i medzi mladými 
ľuďmi, s podporou spustenia malých 
domácich podnikov a podobných inštitúcií 
aj medzi študentmi vysokých škôl a 
univerzít;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 234
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta skutočnosť, že v súvislosti 
s podporou samostatnej zárobkovej 
činnosti mladých ľudí bol navrhovaný 

9. víta skutočnosť, že v súvislosti 
s podporou samostatnej zárobkovej 
činnosti mladých ľudí bol navrhovaný 
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nadväzný nástroj na Európsky nástroj 
financovania Progress začlenený do 
programu pre sociálnu zmenu a inováciu 
na obdobie 2014 – 2020 s cieľom lepšie 
uspokojiť dopyt, a to i medzi mladými 
ľuďmi;

nadväzný nástroj na Európsky nástroj 
financovania Progress začlenený do 
programu pre sociálnu zmenu a inováciu 
na obdobie 2014 – 2020 s cieľom lepšie 
uspokojiť dopyt, a to i medzi mladými 
ľuďmi; zdôrazňuje, že tri osi programu 
pre sociálnu zmenu a inováciu, teda os 
pokroku, os EURES a os 
mikrofinancovania a sociálneho 
podnikania, ponúkajú možnosť boja proti 
nezamestnanosti mladých ľudí;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 235
Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. víta krátkodobé a strednodobé 
investície, ako napríklad iniciatívu na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
varuje však, že chýbajú dlhodobé 
štrukturálne úsilie a reformy, ktoré musia 
vzdelávacie systémy v niektorých 
členských štátoch pripraviť na výzvy 
budúcnosti, aby sa zaistila 
zamestnateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že hoci internetové 
hospodárstvo vytvára 2,6 pracovných 
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miest za každé stratené „offline“ pracovné 
miesto, je dôležité, aby mladí ľudia 
premieňali elektronické zručnosti v oblasti 
programovania, dizajnu alebo sociálneho 
marketingu na pracovné miesta 
s pomocou dostupného európskeho 
a vnútroštátneho financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. víta iniciatívy EÚ v oblasti mobility 
mladých ľudí, ako napríklad MobiPro;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 238
Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odsek 9b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. víta krátkodobé a strednodobé 
investície, ako napríklad iniciatívu na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
a súčasne upozorňuje na to, že neexistujú 
žiadne dlhodobé štrukturálne opatrenia
a chýbajú potrebné reformy umožňujúce 
vzdelávacím systémom v niektorých 
členských štátoch čeliť budúcim výzvam 
s cieľom zabezpečiť zamestnateľnosť;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 239
Monika Panayotova

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada, aby sa vo vzťahu k všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal
ambiciózny celostný prístup, ktorý sa 
zameria na iniciatívy v oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, zamestnanosti 
a samostatnej zárobkovej činnosti;

10. žiada Komisiu, aby v spolupráci 
s členskými štátmi vytvorila a zaviedla vo 
vzťahu ku všetkým mladým ľuďom na 
rozličných úrovniach integrovaným 
spôsobom ambiciózny celostný prístup, 
ktorý sa zameria na iniciatívy v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy, 
zamestnanosti a samostatnej zárobkovej 
činnosti; uplatňovanie integrovaného 
prístupu v rôznych programoch 
a vnútroštátnych a EÚ zdrojoch 
financovania v záujme dosiahnutia 
synergie prispieva k úspešnému 
zavádzaniu opatrení v oblasti 
zamestnanosti mladých ľudí; so zreteľom 
na nadchádzajúce programové obdobie 
2014 – 2020 navrhuje Komisii, aby 
uskutočnila komplexnú analýzu 
programov EÚ a finančných prostriedkov 
investovaných do vzdelávania, odbornej 
prípravy a riešenia nezamestnanosti 
mladých ľudí v programovom období 
2007 – 2013;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Hans-Peter Martin

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada, aby sa vo vzťahu k všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny 
celostný prístup, ktorý sa zameria na 

10. žiada, aby sa vo vzťahu ku všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny 
celostný prístup, ktorý sa zameria na 
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iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, zamestnanosti a samostatnej 
zárobkovej činnosti;

iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, zamestnanosti, samostatnej 
zárobkovej činnosti a pracovnej mobility;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 241
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada, aby sa vo vzťahu k všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny 
celostný prístup, ktorý sa zameria na 
iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, zamestnanosti a samostatnej 
zárobkovej činnosti;

10. žiada, aby sa vo vzťahu ku všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny 
celostný prístup, ktorý sa zameria na 
iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy a zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Alejandro Cercas

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada, aby sa vo vzťahu k všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny 
celostný prístup, ktorý sa zameria na 
iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, zamestnanosti a samostatnej 
zárobkovej činnosti;

10. žiada, aby sa vo vzťahu ku všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal na 
európskej aj vnútroštátnej úrovni 
ambiciózny celostný prístup, ktorý sa 
zameria na iniciatívy v oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, zamestnanosti 
a samostatnej zárobkovej činnosti;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 243
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada, aby sa vo vzťahu k všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny 
celostný prístup, ktorý sa zameria na 
iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, zamestnanosti a samostatnej 
zárobkovej činnosti;

10. naliehavo žiada členské štáty, aby 
uskutočnili rozsiahle konzultácie 
s univerzitami a inými vzdelávacími 
inštitúciami, a to s cieľom čo najlepšie 
prispôsobiť odbornú prípravu, ktorú 
poskytujú, potrebám trhu práce; žiada, 
aby sa vo vzťahu ku všetkým mladým 
ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny 
celostný prístup, ktorý sa zameria na 
iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, zamestnanosti a samostatnej 
zárobkovej činnosti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 244
Jean-Luc Bennahmias

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada, aby sa vo vzťahu k všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny 
celostný prístup, ktorý sa zameria na 
iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, zamestnanosti a samostatnej 
zárobkovej činnosti;

10. žiada, aby sa vo vzťahu ku všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny 
celostný prístup, ktorý sa zameria na 
iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, zamestnanosti a podnikania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 245
Jutta Steinruck
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada, aby sa vo vzťahu k všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny
celostný prístup, ktorý sa zameria na 
iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, zamestnanosti a samostatnej 
zárobkovej činnosti;

10. žiada, aby sa vo vzťahu ku všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny
celostný prístup, ktorý sa zameria na 
iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, kvalitnej zamestnanosti 
a samostatnej zárobkovej činnosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 246
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada, aby sa vo vzťahu k všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny 
celostný prístup, ktorý sa zameria na 
iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, zamestnanosti a samostatnej 
zárobkovej činnosti;

10. žiada, aby sa vo vzťahu ku všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny 
celostný prístup, ktorý sa zameria na 
iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, zamestnanosti a samostatnej 
zárobkovej činnosti, s jasnou prioritou na 
zamestnateľnosti, avšak bez obmedzenia 
rozsahu vzdelávania a odbornej prípravy 
ako celku;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 247
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada, aby sa vo vzťahu k všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny 
celostný prístup, ktorý sa zameria na 
iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, zamestnanosti a samostatnej 
zárobkovej činnosti;

10. žiada, aby sa vo vzťahu ku všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny 
celostný prístup, ktorý sa zameria na 
iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, zamestnanosti a samostatnej 
zárobkovej činnosti, s jasným dôrazom na 
získavanie väčších zručností v oblasti 
cudzích rečí a spoločných sociálnych 
hodnôt, ako je tolerancia a spolupráca, 
ktoré sú už teraz prioritou v povinnom 
systéme primárneho vzdelávania;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 248
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada, aby sa vo vzťahu k všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny 
celostný prístup, ktorý sa zameria na 
iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, zamestnanosti a samostatnej 
zárobkovej činnosti;

10. žiada, aby sa vo vzťahu ku všetkým 
mladým ľuďom na rozličných úrovniach 
integrovaným spôsobom zaujal ambiciózny 
celostný prístup, ktorý sa zameria na 
iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, zamestnanosti a samostatnej 
zárobkovej činnosti; zdôrazňuje, že 
nezamestnanosť mladých ľudí je spätá so 
všeobecnou absenciou hospodárskeho 
rastu v EÚ; preto zdôrazňuje, že je 
naliehavo potrebné uprednostňovať rast 
priaznivý pre pracovné miesta, ktorý bude 
prospievať aj mladým ľuďom, a riešiť 
štrukturálne prekážky brániace vstupu 
mladých ľudí na trh práce;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 249
Emilie Turunen, Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
predložila návrh programu európskeho 
zboru mládeže, ktorého účelom by bolo 
dať mladým ľuďom vo veku do 30 rokov 
v celej Európe možnosť dobrovoľníckej 
práce v inom členskom štáte, než je ich 
vlastný, v trvaní až tri mesiace; 
konštatuje, že myšlienkou európskeho 
zboru mládeže je dať mladým ľuďom 
šancu používať a zlepšovať svoje 
vzdelanostné a sociálne zručnosti 
a zvyšovať vedomosti mladých ľudí 
o inom členskom štáte a presadzovať 
priateľstvo a integráciu v celej EÚ; 
zdôrazňuje, že práca vykonávaná členmi 
mládežníckeho zboru musí byť 
dobrovoľná a neplatená a nesmie 
nahrádzať existujúce pracovné miesta 
v navštívenej krajine; domnieva sa, že 
európsky zbor mládeže by sa mal 
naplánovať ako verejno-súkromné 
partnerstvo so zámerom vytvoriť program, 
v ktorom môžu mladí ľudia dostať 
individuálny grant pokrývajúci cestovné 
a životné náklady na obdobie najviac 
troch mesiacov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. domnieva sa, že vzdelávacie a/alebo 
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školiace inštitúcie musia zabezpečiť 
umiestňovanie mimo učebné osnovy, aby 
študentom zabezpečili skúsenosti v ich 
zvolenej oblasti ako prostriedok 
upevňovania ich znalostí a vytvárania 
väzieb s pracoviskom;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 251
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 10b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. tvrdí, že členské štáty by mali 
regulovať pracovné miesta náležitým 
spôsobom, pričom by ich mali zaradiť do 
kategórie odbornej prípravy študentov, 
a že by sa mali zakázať neplatené miesta;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 252
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, 
opierajúce sa o finančnú podporu 
a povinné monitorovanie, ako aj spoločné 
normy kvality pre stáže a pracovné 
pobyty; zdôrazňuje, že v kruhoch mladých
podnikateľov je potrebné tieto programy
aktívne propagovať a zvyšovať 
informovanosť o nich;

11. podporuje Európsku chartu kvality 
pre stáže a učňovské miesta 1 a vyzýva 
Komisiu a Radu, aby chartu kvality 
formálne podporili; vyzýva Radu 
a členské štáty, aby ako prvý krok 
predložili odporúčanie Rady k Európskej 
charte kvality pre stáže a učňovské 
miesta; zdôrazňuje, že stáže sú súčasťou 
vzdelávania, nesmú nahrádzať skutočné 
pracovné miesta a musia spĺňať niektoré 
minimálne normy; tieto normy musia 
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zahŕňať prinajmenšom náčrt popisu 
pracovného miesta alebo získavanej 
kvalifikácie, časové obmedzenie stáží, 
minimálne dávky založené na nákladoch 
životného štandardu v mieste, kde sa stáž 
uskutočňuje, zodpovedajúce 
vnútroštátnym tradíciám, poistenie 
v oblasti ich práce, výhody sociálneho 
zabezpečenia v súlade s miestnymi 
normami a jasnú väzbu na predmetný 
vzdelávací program; zdôrazňuje, že 
v kruhoch podnikateľov je potrebné tieto 
normy aktívne propagovať a zvyšovať 
informovanosť o nich; vyzýva členské 
štáty, aby to doplnili o kvalitné rámce pre 
stáže a učňovské miesta, opierajúce sa 
o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie, ako aj spoločné normy 
kvality pre stáže, učňovské miesta 
a pracovné pobyty;
__________________
1 http://qualityinternships.eu/

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, opierajúce 
sa o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie, ako aj spoločné normy 
kvality pre stáže a pracovné pobyty; 
zdôrazňuje, že v kruhoch mladých 
podnikateľov je potrebné tieto programy 
aktívne propagovať a zvyšovať 
informovanosť o nich;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, pričom by 
mali zaistiť, aby stáže zodpovedali 
potrebám mladých ľudí a zahŕňali slušné 
mzdy, pracovné práva a pracovné 
podmienky, ktoré neoslabujú mzdy 
a podmienky súčasnej pracovnej sily,
opierajúce sa o finančnú podporu 
a povinné monitorovanie, ako aj spoločné 
normy kvality pre stáže a pracovné pobyty; 
zdôrazňuje, že je potrebné tieto programy 
aktívne propagovať a zvyšovať 
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informovanosť o nich; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Hans-Peter Martin

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, opierajúce 
sa o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie, ako aj spoločné normy 
kvality pre stáže a pracovné pobyty; 
zdôrazňuje, že v kruhoch mladých
podnikateľov je potrebné tieto programy 
aktívne propagovať a zvyšovať 
informovanosť o nich;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitný európsky rámcový 
program pre stáže, opierajúce sa 
o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie, ako aj spoločné záväzné
normy kvality pre stáže a pracovné pobyty; 
zdôrazňuje, že v kruhoch podnikateľov je 
potrebné tieto programy aktívne 
propagovať a zvyšovať informovanosť 
o nich;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 255
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, opierajúce 
sa o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie, ako aj spoločné normy 
kvality pre stáže a pracovné pobyty; 
zdôrazňuje, že v kruhoch mladých
podnikateľov je potrebné tieto programy 
aktívne propagovať a zvyšovať 
informovanosť o nich;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, opierajúce 
sa o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie, ako aj spoločné normy 
kvality pre stáže a pracovné pobyty, 
vrátane kritérií pre primeranú mzdu, 
pracovné podmienky a bezpečnosť 
a ochranu zdravia bez ohľadu na dĺžku 
trvania stáže alebo pracovného pobytu; 
zdôrazňuje, že v kruhoch podnikateľov je 
potrebné tieto programy aktívne 
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propagovať a zvyšovať informovanosť 
o nich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, opierajúce 
sa o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie, ako aj spoločné normy 
kvality pre stáže a pracovné pobyty; 
zdôrazňuje, že v kruhoch mladých
podnikateľov je potrebné tieto programy 
aktívne propagovať a zvyšovať 
informovanosť o nich;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, opierajúce 
sa o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie, ako aj spoločné normy 
kvality pre stáže a pracovné pobyty, 
s cieľom vytvoriť jasné pravidlá 
zakazujúce využívanie stážistov ako lacnej 
náhradnej pracovnej sily; zdôrazňuje, že 
v kruhoch podnikateľov je potrebné tieto 
programy aktívne propagovať a zvyšovať 
informovanosť o nich;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 257
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, opierajúce 
sa o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie, ako aj spoločné normy 
kvality pre stáže a pracovné pobyty; 
zdôrazňuje, že v kruhoch mladých
podnikateľov je potrebné tieto programy 
aktívne propagovať a zvyšovať 
informovanosť o nich;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, opierajúce 
sa o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie, ako aj spoločné normy 
kvality pre stáže a pracovné pobyty, 
pričom všetky stáže trvajúce viac než 
jeden mesiac sa musia odmeňovať 
v súlade s vykonanou prácou; zdôrazňuje, 
že v kruhoch podnikateľov je potrebné 
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tieto programy aktívne propagovať 
a zvyšovať informovanosť o nich;

Or. de

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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, opierajúce 
sa o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie, ako aj spoločné normy 
kvality pre stáže a pracovné pobyty; 
zdôrazňuje, že v kruhoch mladých
podnikateľov je potrebné tieto programy 
aktívne propagovať a zvyšovať 
informovanosť o nich;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, vrátane 
opatrení v oblasti mobility do iných krajín 
Európskej únie a po celom svete,
opierajúce sa o finančnú podporu 
a povinné monitorovanie, ako aj spoločné 
normy kvality pre stáže a pracovné pobyty; 
zdôrazňuje, že v kruhoch podnikateľov je 
potrebné tieto programy aktívne 
propagovať a zvyšovať informovanosť 
o nich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Sylvana Rapti, Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, opierajúce 
sa o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie, ako aj spoločné normy 
kvality pre stáže a pracovné pobyty; 
zdôrazňuje, že v kruhoch mladých
podnikateľov je potrebné tieto programy 
aktívne propagovať a zvyšovať 

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, opierajúce 
sa o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie a kontrolu, aby sa 
zabránilo prípadom využívania stážistov 
namiesto zamestnancov na plný úväzok, 
ako aj spoločné normy kvality pre stáže 
a pracovné pobyty; zdôrazňuje, že 
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informovanosť o nich; v kruhoch podnikateľov je potrebné tieto 
programy aktívne propagovať a zvyšovať 
informovanosť o nich;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, opierajúce 
sa o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie, ako aj spoločné normy 
kvality pre stáže a pracovné pobyty; 
zdôrazňuje, že v kruhoch mladých
podnikateľov je potrebné tieto programy 
aktívne propagovať a zvyšovať 
informovanosť o nich;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, s jasne 
uvedenými právami a povinnosťami 
stážistov, opierajúce sa o finančnú podporu 
a povinné monitorovanie, ako aj spoločné 
normy kvality pre stáže a pracovné pobyty; 
zdôrazňuje, že v kruhoch podnikateľov je 
potrebné tieto programy aktívne 
propagovať a zvyšovať informovanosť 
o nich; taktiež vyzýva členské štáty, aby 
zaistili náležité odmeňovanie stáží podľa 
kolektívnych dohôd a právnych predpisov 
týkajúcich sa minimálnej mzdy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, opierajúce 
sa o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie, ako aj spoločné normy 

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, opierajúce 
sa o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie, ako aj spoločné normy 
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kvality pre stáže a pracovné pobyty; 
zdôrazňuje, že v kruhoch mladých
podnikateľov je potrebné tieto programy 
aktívne propagovať a zvyšovať 
informovanosť o nich;

kvality pre stáže a pracovné pobyty; 
zdôrazňuje, že v kruhoch podnikateľov je 
potrebné tieto programy aktívne 
propagovať a zvyšovať informovanosť 
o nich; podporuje spoluprácu medzi 
vzdelávacími a školiacimi inštitúciami 
členských štátov a medzi štátnymi 
a súkromnými podnikmi a mimovládnymi 
organizáciami, väčšie partnerstvo medzi 
nimi, neustále kontakty a výmeny 
informácií o ponúkaných stážach 
a o pracovných príležitostiach na plný aj 
čiastočný úväzok; vyzýva preto členské 
štáty, aby mladých pracovníkov 
akýmkoľvek spôsobom informovali 
o možnostiach stáží a zamestnania v ich 
regióne;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 262
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, opierajúce 
sa o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie, ako aj spoločné normy 
kvality pre stáže a pracovné pobyty; 
zdôrazňuje, že v kruhoch mladých
podnikateľov je potrebné tieto programy 
aktívne propagovať a zvyšovať 
informovanosť o nich;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vysokokvalitné rámce pre stáže, opierajúce 
sa o finančnú podporu a povinné 
monitorovanie, ako aj spoločné normy 
kvality pre stáže a pracovné pobyty; 
zdôrazňuje, že v kruhoch podnikateľov je 
potrebné tieto programy aktívne 
propagovať a zvyšovať informovanosť 
o nich; zdôrazňuje, že mladí ľudia sa 
nesmú vykorisťovať neplatenými stážami, 
a že takéto systémy by sa mali pripravovať 
ako súčasť programu odbornej prípravy 
s obmedzeným trvaním a cieľmi v oblasti 
poradenstva, dohľadu a odbornej 
prípravy;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 263
Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť vyššej miere 
nezamestnanosti mladých ľudí medzi 
migrantmi, prioritne začleňovaniu do trhu 
práce a presadzovaniu začleňovania, 
pričom práca je kľúčom k úspešnému 
začleneniu; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 264
Minodora Cliveti

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mladí ľudia vstupujú na trh práce 
neskoro a že to má vplyv na konečný 
príspevok k plnohodnotnému dôchodku; 
domnieva sa preto, že čas strávený 
v stážach by sa mal zahrnúť do výpočtu 
konečného dôchodku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje kľúčovú úlohu stáží 
a učňovských miest pri získavaní 
počiatočných pracovných skúseností, čo je 
jeden z hlavných spôsobov získavania 
prístupu na trh práce a dosahovania 
pokroku na ňom;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 266
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva členské štáty, aby svoje 
systémy odborného vzdelávania 
a odbornej prípravy vytvárali v súlade 
s potrebami a požiadavkami trhu práce, 
a aby presadzovali stály dialóg medzi 
poskytovateľmi odborného vzdelania 
a odbornej prípravy a zamestnávateľmi, 
aby sa zaistilo, že osoby opúšťajúce 
vzdelávací proces majú zručnosti 
a schopnosti zodpovedajúce očakávaniam 
zamestnávateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Marietje Schaake

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. naliehavo žiada členské štáty, aby 
venovali osobitnú pozornosť vyššej miere 
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nezamestnanosti mladých ľudí medzi 
imigrantmi, prioritne problematike 
začleňovania do trhu práce 
a presadzovaniu začleňovania, keďže 
práca je kľúčom k úspešnému 
začleneniu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Európsku komisiu, aby do 
konca roka 2013 vytvorila jasný návrh 
rámca kvality pre stáže s presnými 
kritériami kvality, ako sú uvedené 
v návrhu EK na Druhú fázu konzultácií 
so sociálnymi partnermi na európskej 
úrovni o rámci kvality pre stáže
(COM(2012)0728);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 11b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. podporuje posilňovanie 
a rozširovanie stáží a učňovských miest vo 
vzdelávacom systéme (sekundárne 
technické vzdelávanie, počiatočnú
odbornú prípravu a vyššie vzdelávanie), 
avšak podľa pravidiel a podmienok 



PE510.867v01-00 146/178 AM\937186SK.doc

SK

zaisťujúcich, že neslúžia ako náhrada za 
existujúce pracovné miesta alebo 
nadchádzajúce pracovné požiadavky;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 270
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že európske a vnútroštátne 
kampane zamerané na zmenu vnímania 
odborného vzdelávania by malo 
podporovať aj Európske združenie 
učňovskej prípravy, ktoré by malo 
usporiadať pravidelné fórum pre diskusie 
o monitorovaní európskej stratégie 
v oblasti učňovskej prípravy so všetkými 
európskymi a vnútroštátnymi 
zainteresovanými stranami; zdôrazňuje, že 
by sa mali poskytnúť podnety s cieľom 
uľahčiť financovanie cezhraničných 
činností odbornej prípravy, ktoré umožní 
podnikom a organizáciám sociálnych 
partnerov zapojiť sa do tvorby duálnych 
vzdelávacích systémov;

12. zdôrazňuje, že európske, vnútroštátne, 
regionálne a miestne kampane zamerané 
na zmenu vnímania odborného vzdelávania 
by malo podporovať aj Európske združenie 
učňovskej prípravy, ktoré by malo 
usporiadať pravidelné fórum pre diskusie 
o monitorovaní európskej stratégie 
v oblasti učňovskej prípravy so všetkými 
európskymi, vnútroštátnymi, regionálnymi 
a miestnymi zainteresovanými stranami; 
zdôrazňuje, že by sa mali poskytnúť 
stimuly s cieľom uľahčiť financovanie 
cezhraničných činností odbornej prípravy, 
ktoré umožní podnikom a organizáciám 
sociálnych partnerov zapojiť sa do tvorby 
duálnych vzdelávacích systémov;

Or. de

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že európske a vnútroštátne 
kampane zamerané na zmenu vnímania 

12. zdôrazňuje, že európske, vnútroštátne, 
regionálne a miestne kampane zamerané 
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odborného vzdelávania by malo 
podporovať aj Európske združenie 
učňovskej prípravy, ktoré by malo 
usporiadať pravidelné fórum pre diskusie 
o monitorovaní európskej stratégie 
v oblasti učňovskej prípravy so všetkými 
európskymi a vnútroštátnymi 
zainteresovanými stranami; zdôrazňuje, že 
by sa mali poskytnúť podnety s cieľom 
uľahčiť financovanie cezhraničných 
činností odbornej prípravy, ktoré umožní 
podnikom a organizáciám sociálnych 
partnerov zapojiť sa do tvorby duálnych 
vzdelávacích systémov;

na zmenu vnímania odborného vzdelávania 
by malo podporovať aj Európske združenie 
učňovskej prípravy, ktoré by malo 
usporiadať pravidelné fórum pre diskusie 
o monitorovaní európskej stratégie 
v oblasti učňovskej prípravy so všetkými 
európskymi, vnútroštátnymi, regionálnymi 
a miestnymi zainteresovanými stranami; 
zdôrazňuje, že by sa mali poskytnúť 
stimuly s cieľom uľahčiť financovanie 
cezhraničných činností odbornej prípravy, 
ktoré umožní podnikom a organizáciám 
sociálnych partnerov zapojiť sa do tvorby 
duálnych vzdelávacích systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že európske a vnútroštátne 
kampane zamerané na zmenu vnímania 
odborného vzdelávania by malo 
podporovať aj Európske združenie 
učňovskej prípravy, ktoré by malo 
usporiadať pravidelné fórum pre diskusie 
o monitorovaní európskej stratégie 
v oblasti učňovskej prípravy so všetkými 
európskymi a vnútroštátnymi
zainteresovanými stranami; zdôrazňuje, že 
by sa mali poskytnúť podnety s cieľom 
uľahčiť financovanie cezhraničných 
činností odbornej prípravy, ktoré umožní 
podnikom a organizáciám sociálnych 
partnerov zapojiť sa do tvorby duálnych 
vzdelávacích systémov;

12. vyzýva európskych sociálnych 
partnerov, aby pokračovali v rokovaniach 
zameraných na výsledok, pokiaľ ide o 
Európske združenie učňovskej prípravy; 
zdôrazňuje, že takéto združenie by malo 
podporovať aj európske a vnútroštátne 
kampane zamerané na zmenu vnímania 
odborného vzdelávania, a malo by 
usporiadať pravidelné fórum pre diskusie 
o monitorovaní európskej stratégie 
v oblasti učňovskej prípravy so všetkými 
zainteresovanými stranami; zdôrazňuje, že 
prístup k financovaniu cezhraničných 
činností odbornej prípravy sa musí zlepšiť, 
a vyzýva sociálnych partnerov, aby sa 
naďalej aktívne zapájali do tvorby 
duálnych vzdelávacích systémov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 273
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že európske a vnútroštátne 
kampane zamerané na zmenu vnímania 
odborného vzdelávania by malo 
podporovať aj Európske združenie 
učňovskej prípravy, ktoré by malo 
usporiadať pravidelné fórum pre diskusie 
o monitorovaní európskej stratégie 
v oblasti učňovskej prípravy so všetkými 
európskymi a vnútroštátnymi 
zainteresovanými stranami; zdôrazňuje, že 
by sa mali poskytnúť podnety s cieľom 
uľahčiť financovanie cezhraničných 
činností odbornej prípravy, ktoré umožní 
podnikom a organizáciám sociálnych 
partnerov zapojiť sa do tvorby duálnych 
vzdelávacích systémov;

12. zdôrazňuje, že európske a vnútroštátne 
kampane zamerané na zmenu vnímania 
odborného vzdelávania by malo 
podporovať aj Európske združenie 
učňovskej prípravy, čím by zaistilo 
rovnocennosť študentov v takomto 
procese odbornej prípravy a iných 
študentov, pokiaľ ide o prístup k vyššiemu 
vzdelaniu, a ktoré by malo usporiadať 
pravidelné fórum pre diskusie 
o monitorovaní európskej stratégie 
v oblasti učňovskej prípravy so všetkými 
európskymi a vnútroštátnymi 
zainteresovanými stranami; zdôrazňuje, že 
by sa mali poskytnúť stimuly s cieľom 
uľahčiť financovanie cezhraničných 
činností odbornej prípravy, ktoré umožní 
podnikom a organizáciám sociálnych 
partnerov zapojiť sa do tvorby duálnych 
vzdelávacích systémov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 274
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že európske a vnútroštátne 
kampane zamerané na zmenu vnímania 
odborného vzdelávania by malo 
podporovať aj Európske združenie 
učňovskej prípravy, ktoré by malo 
usporiadať pravidelné fórum pre diskusie 
o monitorovaní európskej stratégie 

12. zdôrazňuje, že európske a vnútroštátne 
kampane zamerané na zmenu vnímania 
odborného vzdelávania by malo 
podporovať aj Európske združenie 
učňovskej prípravy, ktoré by malo 
usporiadať pravidelné fórum pre diskusie 
o monitorovaní európskej stratégie 
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v oblasti učňovskej prípravy so všetkými 
európskymi a vnútroštátnymi 
zainteresovanými stranami; zdôrazňuje, že 
by sa mali poskytnúť podnety s cieľom 
uľahčiť financovanie cezhraničných 
činností odbornej prípravy, ktoré umožní
podnikom a organizáciám sociálnych 
partnerov zapojiť sa do tvorby duálnych
vzdelávacích systémov;

v oblasti učňovskej prípravy so všetkými 
európskymi a vnútroštátnymi 
zainteresovanými stranami; zdôrazňuje, že 
by sa mali poskytnúť stimuly s cieľom 
uľahčiť cezhraničné činnosti odbornej 
prípravy, ktoré umožnia podnikom 
a organizáciám sociálnych partnerov 
zapojiť sa do tvorby duálnych vzdelávacích 
systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Ole Christensen, Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že európske a vnútroštátne 
kampane zamerané na zmenu vnímania 
odborného vzdelávania by malo 
podporovať aj Európske združenie 
učňovskej prípravy, ktoré by malo 
usporiadať pravidelné fórum pre diskusie 
o monitorovaní európskej stratégie 
v oblasti učňovskej prípravy so všetkými 
európskymi a vnútroštátnymi 
zainteresovanými stranami; zdôrazňuje, že 
by sa mali poskytnúť podnety s cieľom 
uľahčiť financovanie cezhraničných 
činností odbornej prípravy, ktoré umožní 
podnikom a organizáciám sociálnych 
partnerov zapojiť sa do tvorby duálnych 
vzdelávacích systémov;

12. zdôrazňuje, že európske a vnútroštátne 
kampane zamerané na zmenu vnímania 
odborného vzdelávania by malo 
podporovať aj Európske združenie 
učňovskej prípravy, ktoré by malo 
usporiadať pravidelné fórum pre diskusie 
o monitorovaní európskej stratégie 
v oblasti učňovskej prípravy so všetkými 
európskymi a vnútroštátnymi 
zainteresovanými stranami; zdôrazňuje, že
by sa mali poskytnúť stimuly s cieľom 
uľahčiť financovanie cezhraničných 
činností odbornej prípravy, ktoré umožní 
podnikom a organizáciám sociálnych 
partnerov zapojiť sa do tvorby duálnych 
vzdelávacích systémov; vyzýva Komisiu, 
aby predložila legislatívny návrh 
Európskeho združenia učňovskej prípravy 
a rámca kvality pre stáže, ktorý by 
obsahoval vymedzenie vysokokvalitných 
stáží s kritériami primeranej mzdy, 
pracovných podmienok a noriem v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia bez ohľadu 
na dĺžku trvania stáže;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 276
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že európske a vnútroštátne 
kampane zamerané na zmenu vnímania 
odborného vzdelávania by malo 
podporovať aj Európske združenie 
učňovskej prípravy, ktoré by malo 
usporiadať pravidelné fórum pre diskusie 
o monitorovaní európskej stratégie 
v oblasti učňovskej prípravy so všetkými 
európskymi a vnútroštátnymi 
zainteresovanými stranami; zdôrazňuje, že 
by sa mali poskytnúť podnety s cieľom 
uľahčiť financovanie cezhraničných 
činností odbornej prípravy, ktoré umožní 
podnikom a organizáciám sociálnych 
partnerov zapojiť sa do tvorby duálnych 
vzdelávacích systémov;

12. zdôrazňuje, že európske a vnútroštátne, 
regionálne a miestne kampane zamerané 
na zmenu vnímania odborného vzdelávania 
by malo podporovať aj Európske združenie 
učňovskej prípravy, ktoré by malo 
usporiadať pravidelné fórum pre diskusie 
o monitorovaní európskej stratégie 
v oblasti učňovskej prípravy so všetkými 
európskymi a vnútroštátnymi 
zainteresovanými stranami; zdôrazňuje, že 
by sa mali poskytnúť stimuly s cieľom 
uľahčiť financovanie cezhraničných 
činností odbornej prípravy, ktoré umožní 
podnikom a organizáciám sociálnych 
partnerov zapojiť sa do tvorby duálnych 
vzdelávacích systémov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva členské štáty, aby po dohode 
s Komisiou vytvorili opatrenia a úľavy pre 
začínajúce podniky mladých ľudí vo veku 
do 35 rokov; členské štáty by
predovšetkým mali začínajúcim podnikom 
poskytovať viac a lepších podporných 
služieb, mali by organizovať informačné 
kampane o možnostiach a vyhliadkach 
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samostatnej zárobkovej činnosti, 
zintenzívniť spoluprácu medzi službami 
zamestnanosti a poskytovať podporu 
podnikom, a to aj pomocou (mikro-) 
financovania;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 278
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že stáže by sa určite 
nemali používať na nahradenie ľudí, 
ktorí pracovali na základe normálnej 
zmluvy, ani na zhoršenie ich miezd 
a pracovných podmienok; preto 
zdôrazňuje, že všetky osoby v procese 
odbornej prípravy a stážisti by mali mať 
slušné mzdy a podmienky a mali by mať 
plnohodnotné odborové práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva členské štáty, aby odstránili 
súčasné prekážky brániace cezhraničnej 
učňovskej príprave, odbornej príprave 
a stážam, aby bolo možné lepšie zosúladiť 
ponuku a dopyt pracovných možností 
odbornej prípravy a tým zlepšiť možnosti 
v oblasti mobility a zamestnania;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje potrebu zlepšiť rámec 
sociálneho partnerstva a sociálnej 
zodpovednosti podnikov a firiem, aby do 
svojho fungovania dokázali lepšie 
začleniť Chartu kvalitných stáží 
a učňovských miest, ako aj záruku pre 
mladých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. povzbudzuje členské štáty, aby 
podporili mobilitu mladých pracovníkov 
prostredníctvom ďalšieho pokroku
smerom k vzájomnému uznávaniu 
kvalifikácií a zručností a posilnili 
koordináciu vnútroštátnych systémov 
sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o dôchodkové systémy, ako aj 
prostredníctvom podstatných investícií do 
jazykového vzdelávania;

13. nabáda členské štáty, aby pokročili 
smerom k vzájomnému uznávaniu 
kvalifikácií a zručností a posilnili 
koordináciu vnútroštátnych systémov 
sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o dôchodkové systémy; zdôrazňuje však, 
že akákoľvek harmonizácia by nemala 
oslabovať sociálne práva a pracovné 
podmienky pracovníkov, ale naopak by 
mala zvýšiť úroveň a sociálne práva na 
najvyššiu normu v rámci EÚ; členské 
štáty by mali podstatným spôsobom 
investovať do jazykového vzdelávania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 282
Alejandro Cercas

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. povzbudzuje členské štáty, aby 
podporili mobilitu mladých pracovníkov 
prostredníctvom ďalšieho pokroku 
smerom k vzájomnému uznávaniu
kvalifikácií a zručností a posilnili 
koordináciu vnútroštátnych systémov 
sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o dôchodkové systémy, ako aj 
prostredníctvom podstatných investícií do 
jazykového vzdelávania;

13. nabáda EÚ a členské štáty, aby zlepšili 
vzájomné uznávanie kvalifikácií 
a zručností a posilnili koordináciu 
vnútroštátnych systémov sociálneho 
zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o dôchodkové systémy, ako aj 
prostredníctvom podstatných investícií do 
jazykového vzdelávania;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. povzbudzuje členské štáty, aby 
podporili mobilitu mladých pracovníkov 
prostredníctvom ďalšieho pokroku smerom 
k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií 
a zručností a posilnili koordináciu 
vnútroštátnych systémov sociálneho 
zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o dôchodkové systémy, ako aj 
prostredníctvom podstatných investícií do 
jazykového vzdelávania;

13. nabáda členské štáty, aby podporili
pracovné príležitosti pre mladých ľudí 
predovšetkým na svojom území, a to 
následne doplnili uľahčením mobility 
mladých pracovníkov do iných krajín EÚ 
a zvyšku sveta, a to prostredníctvom 
opatrení, ktoré pomáhajú zlepšovať ich 
odbornú prípravu a skúsenosti, a ďalšieho 
pokroku smerom k vzájomnému uznávaniu 
kvalifikácií a zručností a posilnili 
koordináciu vnútroštátnych systémov 
sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o dôchodkové systémy, ako aj 
prostredníctvom podstatných investícií do 
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jazykového vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. povzbudzuje členské štáty, aby 
podporili mobilitu mladých pracovníkov 
prostredníctvom ďalšieho pokroku smerom 
k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií 
a zručností a posilnili koordináciu 
vnútroštátnych systémov sociálneho 
zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o dôchodkové systémy, ako aj 
prostredníctvom podstatných investícií do 
jazykového vzdelávania;

13. nabáda členské štáty, aby podporili 
mobilitu mladých pracovníkov 
prostredníctvom ďalšieho pokroku smerom 
k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií 
a zručností a posilnili koordináciu 
vnútroštátnych systémov sociálneho 
zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o dôchodkové systémy, ako aj 
prostredníctvom podstatných investícií do
vzdelávania v rannom detstve a
jazykového vzdelávania;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 285
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. povzbudzuje členské štáty, aby 
podporili mobilitu mladých pracovníkov 
prostredníctvom ďalšieho pokroku smerom 
k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií 
a zručností a posilnili koordináciu 
vnútroštátnych systémov sociálneho 
zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o dôchodkové systémy, ako aj 
prostredníctvom podstatných investícií do 
jazykového vzdelávania;

13. nabáda členské štáty, aby podporili 
mobilitu mladých pracovníkov 
prostredníctvom ďalšieho pokroku smerom 
k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií
a zručností a posilnili koordináciu 
vnútroštátnych systémov sociálneho 
zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o dôchodkové systémy, ako aj 
prostredníctvom podstatných investícií do 
jazykového vzdelávania;
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Or. pt

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. povzbudzuje členské štáty, aby 
podporili mobilitu mladých pracovníkov 
prostredníctvom ďalšieho pokroku smerom 
k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií 
a zručností a posilnili koordináciu 
vnútroštátnych systémov sociálneho 
zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o dôchodkové systémy, ako aj 
prostredníctvom podstatných investícií do 
jazykového vzdelávania;

13. nabáda členské štáty, aby podporili 
regionálnu a cezhraničnú mobilitu 
mladých pracovníkov prostredníctvom 
ďalšieho pokroku smerom k vzájomnému 
uznávaniu kvalifikácií a zručností 
a posilnili koordináciu vnútroštátnych 
systémov sociálneho zabezpečenia, najmä 
pokiaľ ide o dôchodkové systémy, ako aj 
prostredníctvom podstatných investícií do 
jazykového vzdelávania;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. povzbudzuje členské štáty, aby 
podporili mobilitu mladých pracovníkov 
prostredníctvom ďalšieho pokroku smerom 
k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií 
a zručností a posilnili koordináciu 
vnútroštátnych systémov sociálneho 
zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o dôchodkové systémy, ako aj 
prostredníctvom podstatných investícií do 
jazykového vzdelávania;

13. nabáda členské štáty, aby zaistili
mobilitu mladých pracovníkov 
prostredníctvom ďalšieho pokroku smerom 
k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií 
a zručností a posilnili koordináciu 
vnútroštátnych systémov sociálneho 
zabezpečenia, najmä prenosnosť 
dôchodkových nárokov a dávok v 
nezamestnanosti, ako aj prostredníctvom 
podstatných investícií do jazykového 
vzdelávania;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. povzbudzuje členské štáty, aby 
podporili mobilitu mladých pracovníkov 
prostredníctvom ďalšieho pokroku 
smerom k vzájomnému uznávaniu 
kvalifikácií a zručností a posilnili 
koordináciu vnútroštátnych systémov 
sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ 
ide o dôchodkové systémy, ako aj 
prostredníctvom podstatných investícií do 
jazykového vzdelávania;

13. nabáda členské štáty, aby podporili 
pracovné príležitosti predovšetkým na 
svojom území, a aby vytvárali možnosti 
pre to, aby si mladí pracovníci zvolili 
mobilitu; víta mobilitu ako možnosť 
voľby, ale poukazuje na možné negatívne 
dôsledky spôsobené emigráciou 
z krízových regiónov, ako je strata a únik 
mozgov; zdôrazňuje, že súčasné práva 
v rámci koordinácie sociálneho 
zabezpečenia a uznávania kvalifikácie nie 
sú dostatočne známe, a vyzýva Komisiu, 
aby ešte zlepšila poradenskú sieť EURES 
a projekty EURES;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Európsku komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili politiky 
s opatreniami na uľahčenie návratu 
mladých ľudí do svojich krajín pôvodu, 
čím sa zabráni tzv. úniku mozgov a strate 
ľudského kapitálu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 290
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Európsku komisiu a členské 
štáty, aby vytvorili politiky a opatrenia na 
uľahčenie návratu mladých ľudí do 
domovských krajín, čím sa zabráni tzv. 
úniku mozgov a strate ľudského kapitálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť 
reformy v portáli EURES s cieľom 
iniciatívne prepojiť osoby hľadajúce alebo 
meniace zamestnanie s existujúcimi 
pracovnými ponukami a v prípade potreby 
reformovať verejné služby zamestnanosti, 
aby lepšie zameriavali svoje činnosti 
a prístupy na mladých ľudí; zdôrazňuje, že 
je potrebné zvýšiť informovanosť 
o portáli EURES, aby sa posilnila jeho 
viditeľnosť a dostupnosť, ako systém 
kariérneho poradenstva, ktorý podporuje 
študentov v zoznamovaní sa so svojimi 
ašpiráciami a schopnosťami, ako aj 
existujúcimi pracovnými príležitosťami;

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
portál EURES nedokazuje, že je 
užitočným nástrojom pre hľadanie 
pracovného miesta a podporu 
dobrovoľnej mobility mladých ľudí; 
zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť reformy 
v portáli EURES s cieľom iniciatívne 
prepojiť osoby hľadajúce alebo meniace 
zamestnanie s existujúcimi pracovnými 
ponukami a v prípade potreby reformovať
verejné služby zamestnanosti, aby lepšie 
zameriavali svoje činnosti a prístupy na 
mladých ľudí; pripomína, že portál 
EURES by sa mal stať skutočnou 
platformou spájajúcou služby 
zamestnanosti všetkých členských štátov, 
s najaktuálnejšími možnými informáciami 
a spoločnými kritériami posudzovania 
pracovných ponúk a výberu kandidátov; 
pripomína, že portál EURES by mal 
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obsahovať systém uľahčujúci 
uskutočňovanie pracovných pohovorov;

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť 
reformy v portáli EURES s cieľom 
iniciatívne prepojiť osoby hľadajúce 
alebo meniace zamestnanie s existujúcimi 
pracovnými ponukami a v prípade potreby 
reformovať verejné služby zamestnanosti, 
aby lepšie zameriavali svoje činnosti 
a prístupy na mladých ľudí; zdôrazňuje, že 
je potrebné zvýšiť informovanosť o portáli 
EURES, aby sa posilnila jeho viditeľnosť 
a dostupnosť, ako systém kariérneho 
poradenstva, ktorý podporuje študentov v
zoznamovaní sa so svojimi ašpiráciami 
a schopnosťami, ako aj existujúcimi 
pracovnými príležitosťami;

14. vyzýva členské štáty, aby pokračovali 
v procese reformovania a rozvíjania 
účinných verejných služieb zamestnanosti 
tak, aby lepšie zameriavali svoje činnosti 
a prístupy na mladých ľudí ako základnú 
zložku akejkoľvek stratégie záruky pre 
mladých; zdôrazňuje tiež, že je potrebné 
zaviesť reformy v portáli EURES 
s cieľom iniciatívne prepojiť osoby 
hľadajúce alebo meniace zamestnanie 
s existujúcimi pracovnými ponukami, ako 
aj zvýšiť informovanosť o portáli EURES, 
aby sa posilnila jeho viditeľnosť 
a dostupnosť, ako systém kariérneho 
poradenstva, ktorý podporuje študentov v
zoznamovaní sa so svojimi ašpiráciami 
a schopnosťami, ako aj existujúcimi 
pracovnými príležitosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť 
reformy v portáli EURES s cieľom
iniciatívne prepojiť osoby hľadajúce alebo 
meniace zamestnanie s existujúcimi 
pracovnými ponukami a v prípade potreby 
reformovať verejné služby zamestnanosti, 
aby lepšie zameriavali svoje činnosti 
a prístupy na mladých ľudí; zdôrazňuje, 
že je potrebné zvýšiť informovanosť 
o portáli EURES, aby sa posilnila jeho 
viditeľnosť a dostupnosť, ako systém 
kariérneho poradenstva, ktorý podporuje 
študentov v zoznamovaní sa so svojimi 
ašpiráciami a schopnosťami, ako aj 
existujúcimi pracovnými príležitosťami;

14. zdôrazňuje dobré skúsenosti 
s portálom EURES, najmä pokiaľ ide 
o poradenstvo v oblasti práv v rámci 
voľného pohybu pracovníkov; vyzýva 
Komisiu, aby rozšírila poradenskú sieť 
EURES a zamerala sa na poskytovanie 
poradenstva občanom v oblasti ich práv 
na európskom trhu práce; pripomína, že 
portál EURES môže taktiež iniciatívne 
prepájať osoby hľadajúce alebo meniace 
zamestnanie s existujúcimi pracovnými 
ponukami; zdôrazňuje, že je potrebné 
zvýšiť informovanosť o portáli EURES, 
aby sa posilnila jeho viditeľnosť 
a dostupnosť, ako systém občianskeho
poradenstva s potenciálom zameriavať sa 
na mladých ľudí aj prostredníctvom 
systému „moja prvá práca cez EURES“;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť 
reformy v portáli EURES s cieľom 
iniciatívne prepojiť osoby hľadajúce alebo 
meniace zamestnanie s existujúcimi 
pracovnými ponukami a v prípade potreby 
reformovať verejné služby zamestnanosti, 
aby lepšie zameriavali svoje činnosti 
a prístupy na mladých ľudí; zdôrazňuje, že 
je potrebné zvýšiť informovanosť o portáli 
EURES, aby sa posilnila jeho viditeľnosť 
a dostupnosť, ako systém kariérneho 
poradenstva, ktorý podporuje študentov v
zoznamovaní sa so svojimi ašpiráciami 

14. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť 
reformy v portáli EURES s cieľom 
iniciatívne prepojiť osoby hľadajúce alebo 
meniace zamestnanie s existujúcimi 
pracovnými ponukami a v prípade potreby 
reformovať verejné služby zamestnanosti, 
aby lepšie zameriavali svoje činnosti 
a prístupy na mladých ľudí; zdôrazňuje, že 
je potrebné zvýšiť informovanosť o portáli 
EURES, aby sa posilnila jeho viditeľnosť 
a dostupnosť, ako systém kariérneho 
poradenstva, ktorý podporuje študentov v
zoznamovaní sa so svojimi ašpiráciami 
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a schopnosťami, ako aj existujúcimi 
pracovnými príležitosťami;

a schopnosťami, ako aj existujúcimi 
pracovnými príležitosťami; okrem toho 
požaduje lepšiu koordináciu medzi 
portálom EURES a inými portálmi 
a službami pre občanov a podniky (napr. 
informačnými bodmi systému Europe 
Direct alebo európskou podnikovou 
sieťou pre MSP), a to v záujme vyššej 
efektivity a účinnosti poskytovaných 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť 
reformy v portáli EURES s cieľom 
iniciatívne prepojiť osoby hľadajúce alebo 
meniace zamestnanie s existujúcimi 
pracovnými ponukami a v prípade potreby 
reformovať verejné služby zamestnanosti, 
aby lepšie zameriavali svoje činnosti 
a prístupy na mladých ľudí; zdôrazňuje, že 
je potrebné zvýšiť informovanosť o portáli 
EURES, aby sa posilnila jeho viditeľnosť 
a dostupnosť, ako systém kariérneho 
poradenstva, ktorý podporuje študentov v
zoznamovaní sa so svojimi ašpiráciami 
a schopnosťami, ako aj existujúcimi 
pracovnými príležitosťami;

14. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť 
reformy v portáli EURES s cieľom 
iniciatívne prepojiť osoby hľadajúce alebo 
meniace zamestnanie s existujúcimi 
pracovnými ponukami, s osobitným 
dôrazom na riešenie geografických 
rozdielov medzi ponukou pracovných 
miest a dopytom po nich, a v prípade 
potreby reformovať verejné služby 
zamestnanosti, aby lepšie zameriavali svoje 
činnosti a prístupy na mladých ľudí; 
zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
informovanosť o portáli EURES, aby sa 
posilnila jeho viditeľnosť a dostupnosť, 
ako systém kariérneho poradenstva, ktorý 
podporuje študentov v zoznamovaní sa so 
svojimi ašpiráciami a schopnosťami, ako aj 
existujúcimi pracovnými príležitosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť 
reformy v portáli EURES s cieľom 
iniciatívne prepojiť osoby hľadajúce alebo 
meniace zamestnanie s existujúcimi 
pracovnými ponukami a v prípade potreby 
reformovať verejné služby zamestnanosti, 
aby lepšie zameriavali svoje činnosti
a prístupy na mladých ľudí; zdôrazňuje, že 
je potrebné zvýšiť informovanosť o portáli 
EURES, aby sa posilnila jeho viditeľnosť 
a dostupnosť, ako systém kariérneho 
poradenstva, ktorý podporuje študentov v
zoznamovaní sa so svojimi ašpiráciami 
a schopnosťami, ako aj existujúcimi 
pracovnými príležitosťami;

14. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť 
reformy v portáli EURES s cieľom 
iniciatívne prepojiť osoby hľadajúce alebo 
meniace zamestnanie s existujúcimi 
pracovnými ponukami a v prípade potreby 
reformovať verejné služby zamestnanosti, 
aby lepšie zameriavali svoje činnosti 
a prístupy na mladých ľudí; zdôrazňuje, že 
je potrebné zvýšiť informovanosť o portáli 
EURES, aby sa posilnila jeho viditeľnosť 
a dostupnosť, ako systém kariérneho 
poradenstva, ktorý podporuje študentov v
zoznamovaní sa so svojimi ašpiráciami 
a schopnosťami, ako aj existujúcimi 
pracovnými príležitosťami; okrem toho 
požaduje lepšiu koordináciu medzi 
portálom EURES a inými portálmi 
a službami pre občanov a podniky (napr. 
informačnými bodmi systému Europe 
Direct alebo európskou podnikovou 
sieťou pre MSP), a to v záujme vyššej 
efektivity a účinnosti poskytovaných 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť 
reformy v portáli EURES s cieľom 
iniciatívne prepojiť osoby hľadajúce alebo 
meniace zamestnanie s existujúcimi 
pracovnými ponukami a v prípade potreby 
reformovať verejné služby zamestnanosti, 

14. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť 
reformy v portáli EURES s cieľom 
iniciatívne prepojiť osoby hľadajúce alebo 
meniace zamestnanie s existujúcimi 
pracovnými ponukami a v prípade potreby 
reformovať verejné služby zamestnanosti, 
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aby lepšie zameriavali svoje činnosti 
a prístupy na mladých ľudí; zdôrazňuje, že 
je potrebné zvýšiť informovanosť o portáli 
EURES, aby sa posilnila jeho viditeľnosť 
a dostupnosť, ako systém kariérneho 
poradenstva, ktorý podporuje študentov v
zoznamovaní sa so svojimi ašpiráciami 
a schopnosťami, ako aj existujúcimi 
pracovnými príležitosťami;

aby lepšie zameriavali svoje činnosti 
a prístupy na mladých ľudí; zdôrazňuje, že 
je potrebné zvýšiť informovanosť o portáli 
EURES, aby sa posilnila jeho viditeľnosť 
a dostupnosť, ako systém kariérneho 
poradenstva, ktorý podporuje študentov v
zoznamovaní sa so svojimi ašpiráciami 
a schopnosťami, ako aj existujúcimi 
pracovnými príležitosťami; zdôrazňuje, že 
programy mobility portálu EURES musia 
poskytovať len vysokokvalitné 
a udržateľné pracovné miesta;

Or. de

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

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. keďže neexistujú konkrétne údaje 
o migračných tokoch mladých ľudí, 
vyzýva členské štáty, aby vytvorili 
mechanizmy pre skúmanie, 
monitorovania a hodnotenie tejto 
mobility, ktoré možno postúpiť na portál 
EURES, aby mohol tieto javy lepšie 
riešiť;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. taktiež zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
viac mladých ľudí vedelo o možnosti 
využívania poradenstva ponúkaného 
v rámci verejných služieb zamestnanosti, 
aby sa posilnilo partnerstvo so školami 
a univerzitami a aby sa vyvíjalo úsilie 
o lepšie začlenenie do siete EURES;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva členské štáty, aby náležite 
uznali a potvrdili neformálne vzdelávanie 
a nadobudnuté zručnosti ako formu 
zhodnotenia požadovaných kvalifikácií na 
trhu práce;

15. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný rámec, podľa ktorého členské 
štáty môžu náležite uznávať a potvrdzovať 
neformálne vzdelávanie a nadobudnuté 
zručnosti ako formu zhodnotenia 
požadovaných kvalifikácií na trhu práce;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 301
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva členské štáty, aby náležite 
uznali a potvrdili neformálne vzdelávanie 
a nadobudnuté zručnosti ako formu 
zhodnotenia požadovaných kvalifikácií na 
trhu práce;

15. vyzýva členské štáty, aby náležite 
uznali a potvrdili neformálne a iné než 
formálne vzdelanie a vzdelávanie 
a nadobudnuté schopnosti, spolu s inou 
odbornou prípravou či ďalšími odbornými 
alebo sociálnymi skúsenosťami, ako 
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formu zhodnotenia schopností, aby mladí 
ľudia mohli lepšie preukázať svoje 
vzdelanie a schopnosti požadované pri 
hľadaní práce na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva členské štáty, aby náležite 
uznali a potvrdili neformálne vzdelávanie 
a nadobudnuté zručnosti ako formu 
zhodnotenia požadovaných kvalifikácií na 
trhu práce;

15. vyzýva členské štáty, aby náležite 
uznali a potvrdili neformálne a iné než 
formálne vzdelávanie a nadobudnuté 
zručnosti ako formu zhodnotenia 
požadovaných kvalifikácií na trhu práce;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 303
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že je potrebné zaoberať sa 
problémom tzv. mrhania mozgami, 
pretože ak vysoko kvalifikovaní a schopní 
mladí ľudia pracujú na miestach, ktoré 
zďaleka nevyužívajú ich potenciál, 
nevyužívajú sa ich zručnosti 
a kvalifikácia, čo má zároveň na nich 
negatívny vplyv aj zo spoločenského 
a psychologického hľadiska;

16. zdôrazňuje, že je potrebné zaoberať sa 
problémom tzv. úniku mozgov, pretože ak 
vysoko kvalifikovaní a schopní mladí ľudia 
využívajú svoje špecializované znalosti 
mimo členských krajín EÚ, predstavuje to 
významnú stratu nielen pre členské štáty, 
ktoré investovali významné sumy do 
školenia ľudských zdrojov 
(prostredníctvom vzdelávania a odbornej 
prípravy), ale aj pre samotnú EÚ; preto sa 
domnieva, že členské štáty a EÚ by mali 
vyvinúť úsilie o zaistenie toho, aby sa 
mladí ľudia zamestnávali efektívnejšie 
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a aby mzdy zodpovedali ich 
špecializovaným znalostiam, s cieľom 
dosiahnuť, aby nezvyšovala
konkurencieschopnosť iných oblastí 
a krajín;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 304
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že je potrebné zaoberať sa 
problémom tzv. mrhania mozgami, pretože 
ak vysoko kvalifikovaní a schopní mladí 
ľudia pracujú na miestach, ktoré zďaleka 
nevyužívajú ich potenciál, nevyužívajú sa 
ich zručnosti a kvalifikácia, čo má zároveň 
na nich negatívny vplyv aj zo 
spoločenského a psychologického 
hľadiska;

16. zdôrazňuje, že je potrebné zaoberať sa 
problémom tzv. mrhania mozgami, pretože 
ak vysoko kvalifikovaní a schopní mladí 
ľudia pracujú na miestach, ktoré zďaleka 
nevyužívajú ich potenciál, nevyužívajú sa 
ich zručnosti a kvalifikácia, čo má zároveň 
na nich negatívny vplyv aj zo 
spoločenského, ekonomického
a psychologického hľadiska;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 305
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že je potrebné podniknúť 
kroky na zastavenie tzv. úniku mozgov, 
ktorý vyplýva najmä z emigrácie, keďže 
ten veľmi oslabuje rozvoj daných 
regiónov z hospodárskeho, sociálneho 
a demografického hľadiska; vyzýva preto 
Radu a Komisiu, aby vložili viac 
prostriedkov do dlhodobých investícií 
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a rozvoja vidieka, a to najmä s cieľom 
poskytnúť mladým ľuďom pracovné 
príležitosti v ich domovských oblastiach;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 306
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. naliehavo žiada Komisiu a členské 
štáty, aby odhalili negatívne účinky 
geografickej mobility na jednotlivé 
členské štáty alebo konkrétne 
hospodárske odvetvia a bránili im; 
zdôrazňuje, že programy mobility by mali 
obsahovať opatrenia uľahčujúce 
opätovný vstup mladých ľudí na trh práce 
v krajine ich pôvodu s cieľom zastaviť 
škodlivý tzv. únik mozgov a odrádzať od 
masového odchodu kvalifikovanej 
pracovnej sily;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 307
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. konštatuje osobitne nepriaznivé 
dôsledky tzv. úniku mozgov 
v strednodobom až dlhodobom horizonte, 
najmä nedostatok odborných znalostí 
a inovácií potrebných vo výrobných 
a podnikateľských činnostiach;
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Or. el

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

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva členské štáty, aby okrem 
potenciálnej zintenzívnenej mobility 
podnikli všetky potrebné kroky za 
zabránenie javu úniku mozgov 
udržateľnými opatreniami, ktoré zaistia, 
aby významná časť vysoko kvalifikovanej 
pracovnej sily zostala v jednotlivých 
krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby vybudovali 
personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie už od stredoškolského 
stupňa s cieľom umožniť mladým ľuďom 
robiť uvedomelé rozhodnutia o svojom 
ďalšom vzdelávaní a zároveň aby zaviedli 
mechanizmy, ktoré dokážu monitorovať 
ponúkané príležitosti a zhodnotiť
úspešnosť prechodu týchto mladých ľudí 
do pracovného procesu;

17. vyzýva členské štáty, aby vybudovali 
personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie už od stredoškolského 
stupňa s cieľom umožniť mladým ľuďom 
robiť uvedomelé rozhodnutia o svojom 
ďalšom vzdelávaní; zdôrazňuje, že 
akékoľvek poradenstvo by malo 
vychádzať výhradne zo záujmov, potrieb 
a túžob mladých ľudí, a nie z požiadaviek 
súkromného sektora; vyzýva členské štáty 
aby zaviedli mechanizmy, ktoré dokážu 
monitorovať úspešnosť prechodu mladých 
ľudí do pracovného procesu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 310
Ole Christensen

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby vybudovali 
personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie už od stredoškolského 
stupňa s cieľom umožniť mladým ľuďom 
robiť uvedomelé rozhodnutia o svojom 
ďalšom vzdelávaní a zároveň aby zaviedli 
mechanizmy, ktoré dokážu monitorovať 
ponúkané príležitosti a zhodnotiť 
úspešnosť prechodu týchto mladých ľudí 
do pracovného procesu;

17. považuje prechod zo vzdelávacieho do 
pracovného procesu sa osobitne 
významný moment pre mladých ľudí;
preto vyzýva členské štáty, aby vybudovali 
personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie už od stredoškolského 
stupňa s cieľom umožniť mladým ľuďom 
robiť uvedomelé rozhodnutia o svojom 
ďalšom vzdelávaní a zároveň aby zaviedli 
mechanizmy, ktoré dokážu monitorovať 
ponúkané príležitosti a zhodnotiť 
úspešnosť prechodu týchto mladých ľudí 
do pracovného procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Hans-Peter Martin

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby vybudovali 
personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie už od stredoškolského 
stupňa s cieľom umožniť mladým ľuďom 
robiť uvedomelé rozhodnutia o svojom 
ďalšom vzdelávaní a zároveň aby zaviedli 
mechanizmy, ktoré dokážu monitorovať 
ponúkané príležitosti a zhodnotiť 
úspešnosť prechodu týchto mladých ľudí 
do pracovného procesu;

17. vyzýva členské štáty, aby vybudovali 
personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie už od stredoškolského 
stupňa s cieľom umožniť mladým ľuďom 
robiť uvedomelé rozhodnutia o svojom 
ďalšom vzdelávaní doma aj v iných 
členských štátoch EÚ, a zároveň aby 
zaviedli mechanizmy, ktoré dokážu 
monitorovať ponúkané príležitosti a 
zhodnotiť úspešnosť prechodu týchto 
mladých ľudí do pracovného procesu;
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Pozmeňujúci návrh 312
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby vybudovali 
personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie už od stredoškolského 
stupňa s cieľom umožniť mladým ľuďom 
robiť uvedomelé rozhodnutia o svojom 
ďalšom vzdelávaní a zároveň aby zaviedli 
mechanizmy, ktoré dokážu monitorovať 
ponúkané príležitosti a zhodnotiť 
úspešnosť prechodu týchto mladých ľudí 
do pracovného procesu;

17. vyzýva členské štáty, aby vybudovali 
personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie už od počiatočnej fázy 
sekundárneho vzdelávania s cieľom 
umožniť mladým ľuďom robiť uvedomelé 
rozhodnutia o svojom ďalšom vzdelávaní 
alebo odbornej príprave a zároveň aby 
zaviedli mechanizmy, ktoré dokážu 
monitorovať ponúkané príležitosti a 
zhodnotiť úspešnosť prechodu týchto 
mladých ľudí do pracovného procesu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 313
Csaba Sógor

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby vybudovali 
personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie už od stredoškolského 
stupňa s cieľom umožniť mladým ľuďom 
robiť uvedomelé rozhodnutia o svojom 
ďalšom vzdelávaní a zároveň aby zaviedli 
mechanizmy, ktoré dokážu monitorovať 
ponúkané príležitosti a zhodnotiť 
úspešnosť prechodu týchto mladých ľudí 
do pracovného procesu;

17. vyzýva členské štáty, aby vybudovali 
personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie už od stredoškolského 
stupňa (alebo dokonca, ak je to možné, so 
začiatkom už na základnej škole) s cieľom 
umožniť mladým ľuďom robiť uvedomelé 
rozhodnutia o svojom ďalšom vzdelávaní a 
zároveň aby zaviedli mechanizmy, ktoré 
dokážu monitorovať ponúkané príležitosti 
a zhodnotiť úspešnosť prechodu týchto 
mladých ľudí do pracovného procesu;
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Or. hu

Pozmeňujúci návrh 314
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby vybudovali 
personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie už od stredoškolského 
stupňa s cieľom umožniť mladým ľuďom 
robiť uvedomelé rozhodnutia o svojom 
ďalšom vzdelávaní a zároveň aby zaviedli 
mechanizmy, ktoré dokážu monitorovať 
ponúkané príležitosti a zhodnotiť 
úspešnosť prechodu týchto mladých ľudí 
do pracovného procesu;

17. vyzýva členské štáty, aby vybudovali 
personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie, ako aj služby 
zamestnanosti prispôsobené 
individuálnym potrebám, už od 
stredoškolského stupňa s cieľom umožniť 
mladým ľuďom robiť uvedomelé 
rozhodnutia o svojom ďalšom vzdelávaní a 
zároveň aby zaviedli mechanizmy, ktoré 
dokážu monitorovať ponúkané príležitosti 
a zhodnotiť úspešnosť prechodu týchto 
mladých ľudí do pracovného procesu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 315
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby vybudovali 
personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie už od stredoškolského 
stupňa s cieľom umožniť mladým ľuďom 
robiť uvedomelé rozhodnutia o svojom 
ďalšom vzdelávaní a zároveň aby zaviedli 
mechanizmy, ktoré dokážu monitorovať 
ponúkané príležitosti a zhodnotiť 
úspešnosť prechodu týchto mladých ľudí 
do pracovného procesu;

17. vyzýva členské štáty, aby vybudovali 
personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie už od stredoškolského 
stupňa alebo poskytované strednými 
školami s cieľom umožniť mladým ľuďom 
robiť uvedomelé rozhodnutia o svojom 
ďalšom vzdelávaní a zároveň aby zaviedli 
mechanizmy, ktoré dokážu monitorovať 
ponúkané príležitosti a zhodnotiť 
úspešnosť prechodu týchto mladých ľudí 
do pracovného procesu;
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Pozmeňujúci návrh 316
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby vybudovali 
personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie už od stredoškolského 
stupňa s cieľom umožniť mladým ľuďom 
robiť uvedomelé rozhodnutia o svojom 
ďalšom vzdelávaní a zároveň aby zaviedli 
mechanizmy, ktoré dokážu monitorovať 
ponúkané príležitosti a zhodnotiť 
úspešnosť prechodu týchto mladých ľudí 
do pracovného procesu;

17. vyzýva členské štáty, aby vybudovali 
personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie už od gymnázia a 
stredoškolského stupňa s cieľom umožniť 
mladým ľuďom robiť uvedomelé 
rozhodnutia o svojom ďalšom vzdelávaní a 
zároveň aby zaviedli mechanizmy, ktoré 
dokážu monitorovať ponúkané príležitosti 
a zhodnotiť úspešnosť prechodu týchto 
mladých ľudí do pracovného procesu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 317
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby vybudovali 
personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie už od stredoškolského 
stupňa s cieľom umožniť mladým ľuďom 
robiť uvedomelé rozhodnutia o svojom 
ďalšom vzdelávaní a zároveň aby zaviedli 
mechanizmy, ktoré dokážu monitorovať 
ponúkané príležitosti a zhodnotiť 
úspešnosť prechodu týchto mladých ľudí 
do pracovného procesu;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 318
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje potrebu zaviesť systém 
motivujúci všetky podniky dosahujúce 
určitú veľkosť k tomu, aby ponúkali stáže 
v rámci systému duálnej odbornej 
prípravy, ak nemajú veľké finančné 
ťažkosti, a aby na konci stáže prijímali 
stážistov do pracovného pomeru; 
zdôrazňuje potrebu zaviesť pravidlá 
podmienok prijímania mladých ľudí do 
zamestnania, ktoré by sa osobitne týkali
podnikov poberajúcich verejné 
prostriedky;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 319
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. konštatuje, že kvôli hospodárskej 
a finančnej kríze si mnohé rodiny už 
nemôžu dovoliť platiť za vyššie 
vzdelávanie, čoho dôsledkom je, že miera 
predčasného ukončovania vzdelávania na 
tejto úrovni sa zvýšila; domnieva sa, že 
členské štáty by mali zaistiť, aby všetky 
osoby, bez ohľadu na ich ekonomickú 
situáciu, mohli využívať právo na 
bezplatné všeobecné vzdelanie vysokej 
kvality;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 320
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. tvrdí, že členské štáty musia zlepšiť 
a zmodernizovať vnútroštátne štruktúry 
na zisťovanie požiadaviek trhu práce 
a ich účinné spájanie so vzdelávacím 
procesom, aby ponúkané špecializácie čo 
najviac zodpovedali požiadavkám trhu 
práce, a to najmä prostredníctvom 
neustálej aktualizácie vzdelávacích osnov;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 321
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva členské štáty, aby zaistili, aby 
mladí ľudia mohli, ak chcú, získať 
účinnú pomoc pri výbere svojej kariéry, 
oboznamovaní sa so svojimi právami 
a zvládaní svojho minimálneho príjmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. prízvukuje, že všetky finančné 
prostriedky investované do aktívneho boja 
proti nezamestnanosti mladých ľudí by sa 
mali čerpať efektívne; vyzýva členské 
štáty, aby zaviedli systém monitorovania 
a hodnotenia vykonávaných opatrení 
v oblasti zamestnanosti, ako aj systém 
overovania účinnosti týchto opatrení 
s cieľom zvýšiť úsilie o politiky opierajúce 
sa o dôkazy, ktoré možno využívať na 
úrovni EÚ;

18. zdôrazňuje, že všetky finančné 
prostriedky investované do aktívneho boja 
proti nezamestnanosti mladých ľudí by sa 
mali čerpať efektívne; vyzýva členské 
štáty, aby zaviedli systém monitorovania 
a hodnotenia vykonávaných opatrení 
v oblasti zamestnanosti, ktorý by mal byť 
verejný a verejnosťou poľahky 
sledovateľný, ako aj systém overovania 
účinnosti týchto opatrení s cieľom zvýšiť 
úsilie o politiky opierajúce sa o dôkazy, 
ktoré možno využívať na úrovni EÚ;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 323
Monika Panayotova

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. prízvukuje, že všetky finančné 
prostriedky investované do aktívneho boja 
proti nezamestnanosti mladých ľudí by sa 
mali čerpať efektívne; vyzýva členské 
štáty, aby zaviedli systém monitorovania 
a hodnotenia vykonávaných opatrení 
v oblasti zamestnanosti, ako aj systém 
overovania účinnosti týchto opatrení 
s cieľom zvýšiť úsilie o politiky opierajúce 
sa o dôkazy, ktoré možno využívať na 
úrovni EÚ;

18. zdôrazňuje, že všetky finančné 
prostriedky investované do aktívneho boja 
proti nezamestnanosti mladých ľudí by sa 
mali čerpať efektívne; vyzýva členské 
štáty, aby zaviedli systém monitorovania 
a hodnotenia vykonávaných opatrení 
v oblasti zamestnanosti, ako aj systém 
overovania účinnosti týchto opatrení 
s cieľom zvýšiť úsilie o politiky opierajúce 
sa o dôkazy, ktoré možno využívať na 
úrovni EÚ; v tomto smere konštatuje, že 
vytvorenie spoločného systému 
ukazovateľov výsledkov a vplyvu by 
prispelo k hodnoteniu pokroku 
dosiahnutého v rôznych programoch, 
ktoré obsahujú opatrenia v oblasti 
zamestnanosti, v kontexte ich účinnosti 
a efektívnosti, a nie len z hľadiska ich 
finančného kvantitatívneho vykonávania;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Návrh uznesenia
Odsek 18 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje, že mládežnícke organizácie by 
mali mať uznávanú úlohu pri 
monitorovaní a prípadne zavádzaní politík 
a iniciatív zameraných na riešenie 
nezamestnanosti mladých ľudí;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje potrebu investovať do 
vytvárania stabilných a kvalitných 
zelených pracovných miest, čo je spôsob, 
ako mladým ľuďom umožniť, aby mali 
slušný život; okrem toho žiada Komisiu 
a členské štáty, aby zmobilizovali všetky 
dostupné prostriedky na podnecovanie 
investícií do zelených pracovných miest 
s cieľom bojovať proti neprijateľne 
vysokej miere nezamestnanosti mladých 
ľudí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 326
Raül Romeva i Rueda

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že mládežnícke
organizácie by mali mať uznávanú úlohu 
pri monitorovaní a prípadne zavádzaní 
politík a iniciatív zameraných na riešenie 
nezamestnanosti mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje potrebu ihneď zastaviť 
úsporné politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. opakuje, že kvôli historicky nízkej 
úrovni investícií súkromného sektora do 
hospodárstva sa musí verejný sektor stať 
hnacou silou hospodárskeho rastu 
a tvorby pracovných miest 
prostredníctvom masívnych programov 
verejných investícií spolu s prevzatím 
hospodárstva do demokratického 
vlastníctva, aby sa vytvoril základ pre 
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opätovný rozvoj hospodárstva a teda 
vytváranie zmysluplných 
a vysokokvalitných pracovných miest 
a odstránenie nezamestnanosti mladých 
ľudí;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyzýva Komisiu, aby v kontexte 
Európskeho semestra považovala sociálne 
parametre za rovnocenné s tými 
hospodárskymi; to je osobitne dôležité 
v prípade nezamestnanosti mladých ľudí, 
ktorá si vyžaduje dôsledné monitorovanie 
a koordinované kroky na úrovni 
členských štátov a EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. vyzýva Komisiu, aby z cieľov v oblasti 
deficitu vyňala investície do oblastí ako 
vzdelávanie, odborná príprava a výskum 
a vývoj, keďže sú kľúčové pre udržateľné 
východisko z krízy, ale aj pre upevnenie 
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hospodárstva EÚ na ceste 
konkurencieschopnosti a udržateľnej 
produktivity;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18d. žiada Európsku komisiu, aby 
v spolupráci s členskými štátmi preverila 
náklady zavedenia systémov záruky pre 
mladých na vnútroštátnej a regionálnej 
úrovni; okrem toho žiada Európsku 
komisiu, aby podporovala regióny 
a členské štáty, ktoré chcú takýto rámec 
zaviesť;

Or. en


