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Ändringsförslag 1
Ádám Kósa

Förslag till resolution
Beaktandeled 5a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av funktionsnedsatta 
personers mobilitet och integrering samt 
av EU:s handikappstrategi 2010–2020 
(2010/2272(INI))1

Or. hu

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Beaktandeled 7a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av den europeiska 
kvalitetsstadgan för praktikplatser och 
lärlingsutbildning som utarbetats av 
Europeiskt ungdomsforum i samarbete 
med arbetsmarknadens parter och andra 
intressenter,

Or. en

Ändringsförslag 3
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Beaktandeled 8a (nytt)

                                               
1 Antagna texter, A7-0263/2011.
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Eurofounds rapport i 
oktober 2012, ”NEETs: young people not 
in employment, education or training: 
characteristics, costs and policy responses 
in Europe”1,

Or. de

Ändringsförslag 4
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Beaktandeled 9a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Eurofounds rapport 
av den 21 december 2012, ”Effectiveness 
of policy measures to increase the 
employment participation of young 
people”2,

Or. de

Ändringsförslag 5
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Beaktandeled 9b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Eurofounds rapport 
av den 29 april 2011, ”Helping young 
workers during the crisis: contributions 
by social partners and public 
authorities”3,

                                               
1 Eurofound (2012), Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg. 
2 Eurofound (2012), Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
3 Eurofound (2011), Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg. 
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Or. de

Ändringsförslag 6
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Beaktandeled 13a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av betänkandet om 
integrationen av invandrare, effekterna 
för arbetsmarknaden och den externa 
dimensionen av EU:s samordning av 
social trygghet (2012/2131(INI)),

Or. de

Ändringsförslag 7
Marietje Schaake

Förslag till resolution
Beaktandeled 13a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av betänkandet om 
integrationen av invandrare, effekterna 
för arbetsmarknaden och den externa 
dimensionen av EU:s samordning av 
social trygghet (2012/2131(INI)),

Or. en

Ändringsförslag 8
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Beaktandeled 16a (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Eurofounds rapport 
från oktober 2012 om unga människor 
som varken arbetar eller studerar: 
utmärkande drag, kostnader och politiska 
åtgärder i Europa1,

Or. en

Ändringsförslag 9
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Beaktandeled 16b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Eurofounds rapport 
av den 7 februari 2012 om den senaste 
politiska utvecklingen i fråga om de som 
varken arbetar eller studerar2,

Or. en

Ändringsförslag 10
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Beaktandeled 16c (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Eurofounds rapport 
av den 21 december 2012 om effekten av 
politiska åtgärder för att öka unga 
människors deltagande på 

                                               
1 Eurofound (2012), ”NEETs: Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs 
and policy responses in Europe”, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg 
(http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf).
2 Eurofound (2012), ”Recent policy developments related to those not in employment, education and training 
(NEETs)”, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg 
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/erm/tn1109042s/tn1109042s.pdf).
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arbetsmarknaden1,

Or. en

Ändringsförslag 11
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Beaktandeled 16d (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Eurofounds rapport 
av den 15 januari 2013 om aktiv 
integration av unga människor med 
hälsoproblem eller funktionsnedsättning2,

Or. en

Ändringsförslag 12
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Beaktandeled 16e (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Eurofounds rapport 
av den 29 april 2011 om att hjälpa unga 
arbetstagare under krisen: bidrag från 
arbetsmarknadens parter och 
myndigheter,3

Or. en

                                                                                                                                                  
1 Eurofound (2012), ”Effectiveness of policy measures to increase the employment participation of young 
people”, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg 
(http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1260.htm).
2 Eurofound (2013), ”Active inclusion of young people with disabilities or health problems”, Europeiska 
unionens publikationsbyrå, Luxemburg (http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1226.htm).
3 Eurofound (2011), ”Helping young workers during the crisis: contributions by social partners and public 
authorities”, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg 
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn1101019s/tn1101019s.pdf.pdf).
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Ändringsförslag 13
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. I januari 2013 var 23 procent av de 
arbetsföra ungdomarna utan arbete. 
Siffrorna varierar från 15 procent eller 
lägre i Österrike, Danmark, Tyskland och 
Nederländerna till över 55 procent i 
Grekland och Spanien, vilket tyder på stora 
geografiska skillnader.

A. I januari 2013 var 23 procent av de 
arbetsföra ungdomarna utan arbete. 
Siffrorna varierar från 9 procent eller lägre 
i Österrike och Tyskland1 till över 
55 procent i Grekland och Spanien, vilket 
tyder på stora geografiska skillnader.

Or. de

Ändringsförslag 14
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. I januari 2013 var 23 procent av de 
arbetsföra ungdomarna utan arbete. 
Siffrorna varierar från 15 procent eller 
lägre i Österrike, Danmark, Tyskland och 
Nederländerna till över 55 procent i 
Grekland och Spanien, vilket tyder på 
stora geografiska skillnader.

A. I januari 2013 var 23 procent av de 
arbetsföra ungdomarna utan arbete. 
Siffrorna varierar från 15 procent eller 
lägre i Österrike, Danmark, Tyskland och 
Nederländerna till över 55 procent i 
Spanien och 64,2 procent i Grekland 
(februari 2013) vilket tyder på stora 
geografiska skillnader. Situationen för 
ungdomar på arbetsmarknaden är i stora 
delar av Europa dramatisk.

Or. de

Ändringsförslag 15
Hans-Peter Martin

                                               
1 Internet:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=de&pcode=teilm021
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Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. I januari 2013 var 23 procent av de 
arbetsföra ungdomarna utan arbete. 
Siffrorna varierar från 15 procent eller 
lägre i Österrike, Danmark, Tyskland och 
Nederländerna till över 55 procent i 
Grekland och Spanien, vilket tyder på stora 
geografiska skillnader.

A. I januari 2013 var 23 procent av de 
arbetsföra ungdomarna utan arbete. 
Siffrorna varierar från 15 procent eller 
lägre i Österrike, Danmark, Tyskland och 
Nederländerna till över 55 procent i 
Grekland och Spanien, vilket tyder på stora 
geografiska skillnader både mellan och 
inom medlemsstaterna.

Or. de

Ändringsförslag 16
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. I januari 2013 var 23 procent av de 
arbetsföra ungdomarna utan arbete. 
Siffrorna varierar från 15 procent eller 
lägre i Österrike, Danmark, Tyskland och 
Nederländerna till över 55 procent i 
Grekland och Spanien, vilket tyder på stora 
geografiska skillnader.

A. I januari 2013 var 23 procent av 
ungdomarna utan arbete. Siffrorna varierar 
från 15 procent eller lägre i Österrike, 
Danmark, Tyskland och Nederländerna till 
över 55 procent i Grekland och Spanien, 
vilket tyder på stora geografiska skillnader
även inom medlemsstaterna.

Or. de

Ändringsförslag 17
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. I januari 2013 var 23 procent av de A. I januari 2013 var 23,5 procent av de 
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arbetsföra ungdomarna utan arbete. 
Siffrorna varierar från 15 procent eller 
lägre i Österrike, Danmark, Tyskland och 
Nederländerna till över 55 procent i 
Grekland och Spanien, vilket tyder på stora 
geografiska skillnader.

arbetsföra ungdomarna utan arbete. 
Siffrorna varierar från 15 procent eller 
lägre i Österrike, Danmark, Tyskland och 
Nederländerna till över 55 procent i 
Grekland och Spanien, vilket tyder på stora 
geografiska skillnader.

Or. en

Ändringsförslag 18
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. I januari 2013 var 23 procent av de 
arbetsföra ungdomarna utan arbete. 
Siffrorna varierar från 15 procent eller 
lägre i Österrike, Danmark, Tyskland och 
Nederländerna till över 55 procent i 
Grekland och Spanien, vilket tyder på stora 
geografiska skillnader.

A. I januari 2013 var 23 procent av de 
arbetsföra ungdomarna utan arbete. 
Siffrorna varierar från 15 procent eller 
lägre i Österrike, Danmark, Tyskland och 
Nederländerna till över 55 procent i 
Grekland och Spanien, vilket tyder på stora 
geografiska skillnader. Parlamentet 
konstaterar att det i många medlemsstater 
finns olika kategorier av ungdomar, t.ex. 
undersysselsatta deltidsarbetare eller 
personer som straffas för att de inte har 
respekterat systemen för bidrag kopplade 
till arbete, som inte är medräknade och att
de verkliga 
ungdomsarbetslöshetssiffrorna är högre.

Or. en

Ändringsförslag 19
Sylvana Rapti

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. I januari 2013 var 23 procent av de A. I januari 2013 var 23 procent av de 
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arbetsföra ungdomarna utan arbete. 
Siffrorna varierar från 15 procent eller 
lägre i Österrike, Danmark, Tyskland och 
Nederländerna till över 55 procent i 
Grekland och Spanien, vilket tyder på stora 
geografiska skillnader.

arbetsföra ungdomarna utan arbete. 
Siffrorna varierar från 15 procent eller 
lägre i Österrike, Danmark, Tyskland och 
Nederländerna till över 55 procent i 
Grekland och Spanien, vilket tyder på stora 
geografiska skillnader och påvisar en 
kraftigt ökad ungdomsarbetslöshet i de 
länder där åtstramningsåtgärder har 
vidtagits1.

Or. en

Ändringsförslag 20
Adam Bielan

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. I januari 2013 var 23 procent av de 
arbetsföra ungdomarna utan arbete. 
Siffrorna varierar från 15 procent eller 
lägre i Österrike, Danmark, Tyskland och 
Nederländerna till över 55 procent i 
Grekland och Spanien, vilket tyder på stora 
geografiska skillnader.

A. I januari 2013 var 23 procent av de 
arbetsföra ungdomarna utan arbete. 
Siffrorna varierar från 15 procent eller 
lägre i Österrike, Danmark, Tyskland och 
Nederländerna till över 55 procent i 
Grekland och Spanien, vilket tyder på stora 
geografiska skillnader. De senaste 
uppgifterna och prognoserna pekar 
dessutom på en fortsatt försämring av 
situationen för ungdomar.

Or. pl

Ändringsförslag 21
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Skäl B

                                               
1 Enligt Eurostat har ungdomsarbetslösheten de senaste åren stigit med 36,6 procent i Italien, 40 procent i 
Spanien, 41 procent i Portugal, 72 procent i Cypern och 100 procent i Grekland.
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Förslag till resolution Ändringsförslag

B. År 2011 tillhörde 7,5 miljoner 
ungdomar mellan 15 och 24 år och 
6,5 miljoner mellan 25 och 29 år gruppen 
som varken arbetar eller studerar, bland 
dem utsatta grupper såsom ungdomar med 
hälsoproblem eller 
funktionsnedsättningar och ensamstående 
mödrar, en utveckling som har allvarliga 
sociala följder, t.ex. dåliga eller otrygga 
framtida sysselsättningsmöjligheter eller 
till och med mentala och fysiska 
funktionsrubbningar. Dessa problem 
kommer sannolikt att öka den närmaste 
tiden.

B. År 2011 tillhörde 7,5 miljoner 
ungdomar mellan 15 och 24 år och 
6,5 miljoner mellan 25 och 29 år gruppen 
som varken arbetar eller studerar, bland 
dem utsatta grupper såsom kvinnor och 
invandrare, en utveckling som har 
allvarliga sociala följder, t.ex. social oro, 
tidiga men som mentala och fysiska 
funktionsrubbningar samt fattigdom och 
social utestängning som enda alternativ. 
Dessa problem kommer sannolikt att öka 
den närmaste tiden.

Or. en

Ändringsförslag 22
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. År 2011 tillhörde 7,5 miljoner 
ungdomar mellan 15 och 24 år och 
6,5 miljoner mellan 25 och 29 år gruppen 
som varken arbetar eller studerar, bland 
dem utsatta grupper såsom ungdomar med 
hälsoproblem eller funktionsnedsättningar 
och ensamstående mödrar, en utveckling 
som har allvarliga sociala följder, t.ex. 
dåliga eller otrygga framtida 
sysselsättningsmöjligheter eller till och 
med mentala och fysiska 
funktionsrubbningar. Dessa problem 
kommer sannolikt att öka den närmaste 
tiden.

B. År 2011 tillhörde 7,5 miljoner 
ungdomar mellan 15 och 24 år och 
6,5 miljoner mellan 25 och 29 år gruppen 
som varken arbetar eller studerar, bland 
dem utsatta grupper såsom ungdomar med 
hälsoproblem eller funktionsnedsättningar 
och ensamstående mödrar, en utveckling 
som har allvarliga personliga och sociala 
följder, t.ex. dåliga eller otrygga framtida 
sysselsättningsmöjligheter eller till och 
med psykiska och fysiska 
funktionsrubbningar. Dessa problem 
kommer sannolikt att öka den närmaste 
tiden och få allvarliga ekonomiska 
konsekvenser för de europeiska sociala 
systemen.

Or. de
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Ändringsförslag 23
Ádám Kósa

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. eftersom 7,5 miljoner ungdomar mellan 
15 och 24 år och 6,5 miljoner mellan 
25 och 29 år tillhörde den grupp som 
varken arbetar eller studerar år 2011, här 
ingår även utsatta grupper såsom ungdomar 
med hälsoproblem eller 
funktionsnedsättningar och ensamstående 
mödrar. Detta är en utveckling som har 
allvarliga sociala följder, t.ex. dåliga eller 
otrygga framtida 
sysselsättningsmöjligheter eller till och 
med mentala och fysiska 
funktionsrubbningar. Dessa problem 
kommer sannolikt att öka den närmaste 
tiden.

B. eftersom 7,5 miljoner ungdomar mellan 
15 och 24 år och 6,5 miljoner mellan 
25 och 29 år tillhörde den grupp som 
varken arbetar eller studerar år 2011, här 
ingår även utsatta grupper såsom ungdomar 
med hälsoproblem eller 
funktionsnedsättningar och ensamstående 
mödrar. Detta är en utveckling som har 
allvarliga sociala följder, t.ex. dåliga eller 
otrygga framtida 
sysselsättningsmöjligheter eller till och 
med mentala och fysiska 
funktionsrubbningar liksom ökning av 
funktionsnedsättningar. Dessa problem 
kommer sannolikt att öka den närmaste 
tiden.

Or. hu

Ändringsförslag 24
Lívia Járóka

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. År 2011 tillhörde 7,5 miljoner 
ungdomar mellan 15 och 24 år och 
6,5 miljoner mellan 25 och 29 år gruppen 
som varken arbetar eller studerar, bland 
dem utsatta grupper såsom ungdomar med
hälsoproblem eller funktionsnedsättningar 
och ensamstående mödrar, en utveckling 
som har allvarliga sociala följder, t.ex. 
dåliga eller otrygga framtida 

B. År 2011 tillhörde 7,5 miljoner 
ungdomar mellan 15 och 24 år och 
6,5 miljoner mellan 25 och 29 år gruppen 
som varken arbetar eller studerar, bland 
dem utsatta grupper såsom ungdomar med 
hälsoproblem eller funktionsnedsättningar, 
romska ungdomar och ensamstående 
mödrar, en utveckling som har allvarliga 
sociala följder, t.ex. dåliga eller otrygga 
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sysselsättningsmöjligheter eller till och 
med mentala och fysiska 
funktionsrubbningar. Dessa problem 
kommer sannolikt att öka den närmaste 
tiden.

framtida sysselsättningsmöjligheter eller 
till och med mentala och fysiska 
funktionsrubbningar. Dessa problem 
kommer sannolikt att öka den närmaste 
tiden.

Or. en

Ändringsförslag 25
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Att dessa sammanlagt 14 miljoner 
ungdomar utan utbildning eller arbete 
motsvarar hela befolkningen i sju små 
och medelstora medlemsstater innebär att 
det krävs avsevärt större insatser från 
medlemsstaterna och EU-institutionerna 
för att (åter) integrera ungdomar på 
arbetsmarknaden. De behov som 
ungdomar har i Europa är mycket 
varierande och de åtgärder som vidtagits 
för integration på arbetsmarknaden måste 
anpassas till dessa olika behov.

Or. de

Ändringsförslag 26
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Europaparlamentet inser att de 
nästan 14 miljoner unga människor som 
varken arbetar eller studerar och som är 
under 30 år motsvarar hela befolkningen 
i sju små och medelstora medlemsstater 
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och uppmanar medlemsstaterna att arbeta 
hårdare för att återintegrera unga 
människor på arbetsmarknaden. I dessa 
insatser bör man emellertid erkänna den 
yngre befolkningens mångfald genom att 
vidta åtgärder som tar hänsyn till varje 
enskild grupps behov eller till och med 
beakta åtgärder för personlig bedömning.

Or. en

Ändringsförslag 27
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. År 2011 beräknades den ekonomiska 
förlusten på grund av att ungdomar står 
utanför arbetsmarknaden till 153 miljarder 
euro, vilket motsvarar 1,2 procent av EU:s 
BNP*. Detta utgör en allvarlig social och 
ekonomisk börda.

C. År 2011 beräknades den ekonomiska 
förlusten på grund av att ungdomar står 
utanför arbetsmarknaden till 153 miljarder 
euro, vilket motsvarar 1,2 procent av EU:s 
BNP1. Denna summa är mer än 
15 gånger större än de beräknade 
10 miljarderna euro för att skapa två 
miljoner nya arbetstillfällen för 
ungdomar. Detta utgör en allvarlig social 
och ekonomisk börda.

Or. de

Ändringsförslag 28
Ádám Kósa

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. eftersom den ekonomiska förlusten på C. eftersom den ekonomiska förlusten på 

                                               
1 Eurofound (2012), NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and 
policy responses in Europe. Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg.



PE510.876v01-00 16/179 AM\937186SV.doc

SV

grund av att ungdomar står utanför 
arbetsmarknaden år 2011 beräknades till 
153 miljarder euro, vilket motsvarar 
1,2 procent av EU:s BNP*. Detta utgör en 
allvarlig social och ekonomisk börda.

grund av att ungdomar i medlemsstaterna 
står utanför arbetsmarknaden år 2011 
beräknades till 153 miljarder euro, vilket 
motsvarar 1,2 procent av EU:s BNP1, vilket 
i sig är en större utgift än den årliga 
budgeten för finansiering av Europeiska 
unionens institutioner och instrument. 
Detta utgör en allvarlig social och 
ekonomisk börda.

Or. hu

Ändringsförslag 29
Hans-Peter Martin

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. År 2011 beräknades den ekonomiska 
förlusten på grund av att ungdomar står 
utanför arbetsmarknaden till 153 miljarder 
euro, vilket motsvarar 1,2 procent av EU:s 
BNP*. Detta utgör en allvarlig social och
ekonomisk börda.

C. År 2011 beräknades den ekonomiska 
förlusten på grund av att ungdomar står 
utanför arbetsmarknaden till 153 miljarder 
euro, vilket motsvarar 1,2 procent av EU:s 
BNP2. Detta utgör en allvarlig och 
långvarig social samt ekonomisk börda för 
hela Europeiska unionen.

Or. de

Ändringsförslag 30
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. År 2011 beräknades den ekonomiska 
förlusten på grund av att ungdomar står 

C. År 2011 beräknades den ekonomiska 
förlusten på grund av krisens effekter på 

                                                                                                                                                  
1 Eurofound (2012), NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and 
policy responses in Europe. Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
2 Eurofound (2012), NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and 
policy responses in Europe. Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
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utanför arbetsmarknaden till 153 
miljarder euro, vilket motsvarar 1,2 procent 
av EU:s BNP*. Detta utgör en allvarlig 
social och ekonomisk börda.

ungdomarna till 153 miljarder euro, vilket 
motsvarar 1,2 procent av EU:s BNP1. Detta 
utgör en allvarlig social och ekonomisk 
börda.

Or. en

Ändringsförslag 31
Lívia Járóka

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. År 2011 beräknades den ekonomiska 
förlusten på grund av att ungdomar står 
utanför arbetsmarknaden till 153 miljarder 
euro, vilket motsvarar 1,2 procent av EU:s 
BNP*. Detta utgör en allvarlig social och 
ekonomisk börda.

C. År 2011 beräknades den ekonomiska 
förlusten på grund av att ungdomar står 
utanför arbetsmarknaden till 153 miljarder 
euro, vilket motsvarar 1,2 procent av EU:s 
BNP2. Detta utgör en allvarlig social och 
ekonomisk börda och det är viktigt att 
göra det möjligt för missgynnade 
ungdomar att utnyttja sin potential och 
aktivt delta på lokal, regional, nationell 
och europeisk nivå, inte bara för att skapa 
en större social integration utan även för 
att nå en god, hållbar och demokratisk 
utveckling av de samhällen som de lever i.

Or. en

Ändringsförslag 32
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

                                                                                                                                                  
1 Eurofound (2012), NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and 
policy responses in Europe. Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
2 Eurofound (2012), NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and 
policy responses in Europe. Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. För att bekämpa arbetslösheten, 
särskilt ungdomsarbetslösheten, krävs det 
sysselsättningsintensiv tillväxt. 
Åtstramningspolitiken som svar på 
ekonomi-, finans- och bankkrisen har inte 
bara förfelat detta mål utan dessutom 
avsevärt försämrat situationen på 
arbetsmarknaden i många medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 33
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Ungdomsarbetslösheten är en viktig 
bidragande orsak till den kraftigt ökade 
migration som sker i ett antal 
medlemsstater, men framför allt i 
GIIPS-länderna (Grekland, Irland, 
Italien, Portugal och Spanien). 
Massemigrationen har lett till att dessa 
länder har förlorat en betydande del av 
sin mest dynamiska arbetskraft och har 
en förödande effekt på lokalsamhällena.

Or. en

Ändringsförslag 34
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Siffrorna när det gäller 
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ungdomsarbetslösheten och unga 
människor som varken arbetar eller 
studerar kan ge konsekvenser i form av 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Det är nödvändigt att inta 
en rättighetsbaserad strategi för att 
hantera denna situation.

Or. en

Ändringsförslag 35
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Skäl Cb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cb. Det krävs stora investeringar i 
Europeiska unionen för att skapa tillväxt 
och sysselsättning samt för att stärka 
inhemsk efterfrågan. Det krävs ett 
investeringspaket på 2 procent av BNP i 
EU-länderna för att åstadkomma en tydlig 
förbättring av konjunkturläget och 
situationen på arbetsmarknaderna i 
medlemsstaterna som särskilt skulle 
gynna ungdomar, den grupp som är mest 
drabbad av krisen.

Or. de

Ändringsförslag 36
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Ungdomar är särskilt missgynnade i 
tider av ekonomisk kris, mer än de flesta 
andra grupper. För många ungdomar kan 
den nuvarande arbetslösheten väntas 

D. Ungdomar drabbas oproportionerligt 
hårt i tider av ekonomisk kris. För många 
ungdomar kan den nuvarande 
arbetslösheten väntas övergå i 
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övergå i långtidsarbetslöshet, vilket innebär 
risk för social utslagning. Detta har 
oroväckande följder för unga människor 
eftersom det sänker deras självförtroende, 
gör att deras framtidsplaner inte infrias 
och försenar deras inträde i ett oberoende 
vuxenliv, bl.a. möjligheten att bilda familj, 
och även för samhället, eftersom det 
påverkar den sociala, ekonomiska och 
demografiska situationen i Europa 
negativt.

långtidsarbetslöshet, vilket innebär risk för 
social utslagning, dold fattigdom och 
social oro, på grund av utanförskap och 
ett omfattande missnöje från de ungas 
sida.

Or. en

Ändringsförslag 37
Hans-Peter Martin

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Ungdomar är särskilt missgynnade i 
tider av ekonomisk kris, mer än de flesta 
andra grupper. För många ungdomar kan
den nuvarande arbetslösheten väntas
övergå i långtidsarbetslöshet, vilket innebär 
risk för social utslagning. Detta har 
oroväckande följder för unga människor 
eftersom det sänker deras självförtroende, 
gör att deras framtidsplaner inte infrias och 
försenar deras inträde i ett oberoende 
vuxenliv, bl.a. möjligheten att bilda familj, 
och även för samhället, eftersom det 
påverkar den sociala, ekonomiska och 
demografiska situationen i Europa negativt.

D. Ungdomar är särskilt missgynnade i 
tider av ekonomisk kris, mer än de flesta 
andra grupper. För många ungdomar 
kommer den nuvarande arbetslösheten att
övergå i långtidsarbetslöshet, vilket innebär 
att risken för social utslagning ökar 
kraftigt. Detta har oroväckande följder för 
unga människor eftersom det sänker deras 
självförtroende, gör att deras 
framtidsplaner inte infrias och försenar 
deras inträde i ett oberoende vuxenliv, bl.a. 
möjligheten att bilda familj, och även för 
samhället, eftersom det på lång sikt
påverkar den sociala, ekonomiska och 
demografiska situationen i Europa negativt.

Or. de

Ändringsförslag 38
Philippe Boulland
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Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Ungdomar är särskilt missgynnade i 
tider av ekonomisk kris, mer än de flesta 
andra grupper. För många ungdomar kan 
den nuvarande arbetslösheten väntas 
övergå i långtidsarbetslöshet, vilket 
innebär risk för social utslagning. Detta har 
oroväckande följder för unga människor 
eftersom det sänker deras självförtroende,
gör att deras framtidsplaner inte infrias och 
försenar deras inträde i ett oberoende 
vuxenliv, bl.a. möjligheten att bilda familj, 
och även för samhället, eftersom det 
påverkar den sociala, ekonomiska och 
demografiska situationen i Europa negativt.

D. Ungdomar är särskilt missgynnade i 
tider av ekonomisk kris, och deras 
arbetslöshet övergår ofta i 
långtidsarbetslöshet, vilket innebär risk för 
social utslagning Detta har oroväckande 
följder för unga människor eftersom det 
gör att deras framtidsplaner inte infrias och 
försenar deras möjligheter till ett 
oberoende vuxenliv, bl.a. möjligheten att 
bilda familj, och även för samhället, 
eftersom det påverkar den sociala, 
ekonomiska och demografiska situationen i 
Europa negativt.

Or. fr

Ändringsförslag 39
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Ungdomar är särskilt missgynnade i 
tider av ekonomisk kris, mer än de flesta 
andra grupper. För många ungdomar kan 
den nuvarande arbetslösheten väntas 
övergå i långtidsarbetslöshet, vilket innebär 
risk för social utslagning. Detta har 
oroväckande följder för unga människor 
eftersom det sänker deras självförtroende, 
gör att deras framtidsplaner inte infrias och 
försenar deras inträde i ett oberoende 
vuxenliv, bl.a. möjligheten att bilda familj, 
och även för samhället, eftersom det 
påverkar den sociala, ekonomiska och 
demografiska situationen i Europa negativt.

D. Ungdomar är särskilt missgynnade i 
tider av ekonomisk kris, mer än de flesta 
andra grupper. Europaparlamentet 
betonar i detta avseende den förödande 
effekten av utvecklingen mot flexiblare 
avtal som är särskilt stark bland unga 
arbetstagare, vilket gör att det finns en 
oproportionerligt stor andel osäkra avtal
bland ungdomar och att det därför är de 
som först blir arbetslösa. För många 
ungdomar kan den nuvarande 
arbetslösheten väntas övergå i 
långtidsarbetslöshet, vilket innebär risk för 
social utslagning. Detta har oroväckande 
följder för unga människor eftersom det 
sänker deras självförtroende, gör att deras 
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framtidsplaner inte infrias och försenar 
deras inträde i ett oberoende vuxenliv, bl.a. 
möjligheten att bilda familj, och även för 
samhället, eftersom det påverkar den 
sociala, ekonomiska och demografiska 
situationen i Europa negativt.

Or. en

Ändringsförslag 40
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Ungdomar är särskilt missgynnade i 
tider av ekonomisk kris, mer än de flesta 
andra grupper. För många ungdomar kan 
den nuvarande arbetslösheten väntas 
övergå i långtidsarbetslöshet, vilket innebär 
risk för social utslagning. Detta har 
oroväckande följder för unga människor 
eftersom det sänker deras självförtroende, 
gör att deras framtidsplaner inte infrias och 
försenar deras inträde i ett oberoende 
vuxenliv, bl.a. möjligheten att bilda familj, 
och även för samhället, eftersom det 
påverkar den sociala, ekonomiska och 
demografiska situationen i Europa negativt.

D. Ungdomar är särskilt missgynnade i 
tider av ekonomisk kris, mer än de flesta 
andra grupper. För många ungdomar kan 
den nuvarande arbetslösheten väntas 
övergå i långtidsarbetslöshet, vilket innebär 
risk för social utslagning. Detta har 
oroväckande följder för unga människor 
eftersom det sänker deras självförtroende, 
gör att deras framtidsplaner inte infrias, 
deras inkomst under hela yrkeslivet och 
deras karriärmöjligheter minskar och 
försenar deras inträde i ett oberoende 
vuxenliv, bl.a. möjligheten att bilda familj, 
och även för samhället, eftersom det 
påverkar den sociala, ekonomiska och 
demografiska situationen i Europa negativt.

Or. de

Ändringsförslag 41
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Skäl D
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Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Ungdomar är särskilt missgynnade i 
tider av ekonomisk kris, mer än de flesta 
andra grupper. För många ungdomar kan 
den nuvarande arbetslösheten väntas 
övergå i långtidsarbetslöshet, vilket innebär 
risk för social utslagning. Detta har 
oroväckande följder för unga människor 
eftersom det sänker deras självförtroende, 
gör att deras framtidsplaner inte infrias och 
försenar deras inträde i ett oberoende 
vuxenliv, bl.a. möjligheten att bilda familj, 
och även för samhället, eftersom det 
påverkar den sociala, ekonomiska och 
demografiska situationen i Europa negativt.

D. Ungdomar är särskilt missgynnade i 
tider av ekonomisk kris, mer än de flesta 
andra grupper. För många ungdomar kan 
den nuvarande arbetslösheten väntas 
övergå i långtidsarbetslöshet, vilket innebär 
risk för social utslagning. Detta har 
oroväckande följder för unga människor 
eftersom det sänker deras självförtroende, 
gör att deras framtidsplaner inte infrias och 
försenar deras inträde i ett oberoende 
vuxenliv, bl.a. möjligheten att bilda familj, 
och även för samhället, eftersom det 
påverkar den sociala, ekonomiska och 
demografiska situationen i Europa negativt 
och risken för fattigdom under 
ålderdomen ökar på grund av att sociala 
avgifter under yrkeslivet saknas.

Or. de

Ändringsförslag 42
Ádám Kósa

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Ungdomar är särskilt missgynnade i 
tider av ekonomisk kris, mer än de flesta 
andra grupper. För många ungdomar kan 
den nuvarande arbetslösheten väntas 
övergå i långtidsarbetslöshet, vilket innebär 
risk för social utslagning. Detta har 
oroväckande följder för unga människor 
eftersom det sänker deras självförtroende, 
gör att deras framtidsplaner inte infrias och 
försenar deras inträde i ett oberoende 
vuxenliv, bl.a. möjligheten att bilda familj, 
vilket även har allvarliga följder för 
samhället, eftersom det påverkar den 
sociala, ekonomiska och demografiska 
situationen i Europa negativt.

D. Ungdomar är särskilt missgynnade i 
tider av ekonomisk kris, mer än de flesta 
andra grupper. För många ungdomar kan 
den nuvarande arbetslösheten väntas 
övergå i långtidsarbetslöshet, vilket innebär 
risk för social utslagning. Detta har 
oroväckande följder för unga människor
eftersom det sänker deras självförtroende, 
gör att deras framtidsplaner inte infrias och 
försenar deras inträde i ett oberoende 
vuxenliv, bl.a. möjligheten att bilda familj, 
vilket även har allvarliga följder för 
samhället, eftersom det påverkar den 
sociala, ekonomiska och demografiska 
situationen och den sociala stabiliteten i 
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Europa negativt.

Or. hu

Ändringsförslag 43
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Ungdomar är särskilt missgynnade i 
tider av ekonomisk kris, mer än de flesta 
andra grupper. För många ungdomar kan 
den nuvarande arbetslösheten väntas 
övergå i långtidsarbetslöshet, vilket innebär 
risk för social utslagning. Detta har 
oroväckande följder för unga människor 
eftersom det sänker deras självförtroende, 
gör att deras framtidsplaner inte infrias och 
försenar deras inträde i ett oberoende 
vuxenliv, bl.a. möjligheten att bilda familj, 
och även för samhället, eftersom det 
påverkar den sociala, ekonomiska och 
demografiska situationen i Europa negativt.

D. Ungdomar är särskilt missgynnade i 
tider av ekonomisk kris, mer än de flesta 
andra grupper. För många ungdomar kan 
den nuvarande arbetslösheten väntas 
övergå i långtidsarbetslöshet, vilket innebär 
risk för social utslagning. Detta har 
oroväckande följder för unga människor 
eftersom det sänker deras självförtroende, 
gör att deras framtidsplaner inte infrias och 
försenar deras inträde i ett oberoende 
vuxenliv, bl.a. möjligheten att bilda familj, 
och även för samhället, eftersom det 
påverkar den sociala, ekonomiska och 
demografiska situationen i Europa negativt. 
Den höga ungdomsarbetslösheten utgör 
en demokratipolitisk fara för Europeiska 
unionen eftersom stödet för det 
europeiska projektet minskar starkt 
särskilt bland ungdomar och de berörda 
ungdomarna bör vara delaktiga när 
lösningar och åtgärder utformas.

Or. de

Ändringsförslag 44
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. EU har i enlighet med artikel 13 i 
EG-fördraget befogenhet att bekämpa 
diskriminering på grund av kön, ras, 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning. Trots 
direktiv 2000/78/EG av 
den 27 november 2000 om inrättande av 
en allmän ram för likabehandling i 
arbetslivet, diskrimineras unga kvinnor
fortfarande på grund av ålder och kön 
när de kommer ut på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 45
Alejandro Cercas

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Krisen har gett upphov till en kraftig 
ökning av otrygga anställningar, särskilt 
bland ungdomar som anställs med stöd av 
tidsbegränsade kontrakt eller oavlönade 
praktikkontrakt, fast de utför ett riktigt 
heltidsarbete.

Or. es

Ändringsförslag 46
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Medlemsstaterna måste garantera 
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social trygghet och värdiga 
levnadsförhållanden för de arbetstagare 
som blir arbetslösa och ungdomar som 
inte hittar något arbete.

Or. pt

Ändringsförslag 47
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Trots den allmänt höga 
ungdomsarbetslösheten, har vissa 
sektorer som IKT-sektorn samt hälso- och 
sjukvårdssektorn allt större svårigheter att 
tillsätta lediga tjänster med behörig 
personal.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Internationella arbetsorganisationen 
(ILO) har rekommenderat en budget på 
21 miljarder euro, vilket motsvarar 
0,5 procent av de offentliga utgifterna i 
euroområdet, för att genomföra 
ungdomsgarantin fullt ut i EU.

Or. en
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Ändringsförslag 49
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Skäl Db (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Db. Arbetsvillkor, sociala rättigheter, 
tillgång till utbildning, bostäder och 
deltagande är centrala politiska områden 
för att säkerställa ungdomars frigörelse. 
Det krävs insatser på alla politiska nivåer 
för att säkerställa ungdomars frigörelse, 
och EU-institutionerna måste garantera 
alla ungdomar lika möjligheter, rätten till 
frigörelse och rätten att leva ett 
självständigt och värdigt liv.

Or. en

Ändringsförslag 50
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Förslag till resolution
Skäl Db (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Db. Med en förvärrad ekonomisk kris och 
tillämpningen av åtstramningsåtgärder 
har utvandringen i de medlemsstater med 
större svårigheter ökat i lika snabb takt. 
De nya utvandrarna är unga, och många 
av dem är högutbildade.

Or. pt

Ändringsförslag 51
Hans-Peter Martin

Förslag till resolution
Skäl E
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Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Inom ramen för 
Lissabonstrategin 2000–2010 har EU 
åtagit sig att höja utbildningsnivån, att 
senast 2020 minska skolavhoppen till 
mindre än 10 procent och att öka andelen 
personer som genomgår högre utbildning 
eller motsvarande till minst 40 procent.

E. Inom ramen för Europa 2020-strategin 
har EU åtagit sig att höja utbildningsnivån, 
att senast 2020 minska skolavhoppen till 
mindre än 10 procent och att öka andelen 
personer i åldern 30–34 år som genomgår 
högre utbildning eller motsvarande till 
minst 40 procent och att öka 
sysselsättningsgraden för personer i 
åldern 20–64 år till 75 procent.

Or. de

Ändringsförslag 52
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Inom ramen för Lissabonstrategin 2000–
2010 har EU åtagit sig att höja 
utbildningsnivån, att senast 2020 minska 
skolavhoppen till mindre än 10 procent och 
att öka andelen personer som genomgår 
högre utbildning eller motsvarande till 
minst 40 procent.

E. Inom ramen för Lissabonstrategin 2000–
2010 har EU åtagit sig att höja 
utbildningsnivån, att senast 2020 minska 
skolavhoppen till mindre än 10 procent och 
att öka andelen personer som genomgår 
högre utbildning eller motsvarande till 
minst 40 procent. Flera medlemsstater har 
höjt eller tänker höja högskoleavgifterna.

Or. pt

Ändringsförslag 53
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Uppsägningen av lärare, som har 
ökat i vissa länder som varit föremål för 
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trojkans ”ingripanden”, har lett till lägre 
undervisningskvalitet, stängda skolor, 
sämre studieplanering och fler som inte 
klarar sina studier och hoppar av. Det 
stigande antalet elever per lärare, till följd 
av nedskärningar i skolan, leder till en 
försämrad pedagogisk kvalitet inom 
skolsystemet, som borde ha som mål att
varje lärare ska kunna följa sina elevers 
studiegång bättre.

Or. pt

Ändringsförslag 54
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Liberaliseringen av 
utbildningssystemet, t.ex. genom 
Bolognaprocessen, och de 
åtstramningsåtgärder som har vidtagits i 
flera medlemsstater har förstört många av 
de åtgärder som har vidtagits för att skapa 
ett mer tillgängligt utbildningssystem. 
Europaparlamentet understryker därför 
behovet av ett utbildningssystem som är 
offentligögt, sköts på ett demokratiskt sätt 
samt är öppet för alla och gratis för dem
som nyttjar det.

Or. en

Ändringsförslag 55
Lívia Járóka

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Trots den ekonomiska krisen och alla 
arbetsplatsnedläggelser, finns det över 
2 miljoner lediga tjänster i EU, främst 
eftersom det saknas arbetstagare med den 
kompetens som efterfrågas på den lokala 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 56
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Krisen har medfört en ökning av 
otrygga anställningar framför allt bland 
ungdomar, och befintliga arbetstillfällen 
har ofta ersatts av visstidsanställningar, 
deltidsarbete och obetalt arbete.

Or. de

Ändringsförslag 57
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Det finns tyvärr inget som tyder på att 
man håller på att nå dessa mål.

Or. en
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Ändringsförslag 58
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Skäl Eb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Eb. Ungdomar måste allt oftare ta 
obetalda i stället för betalda praktikplatser 
och detta är diskriminerande med 
avseende på den enskilda ekonomiska 
situationen. Problemet med att 
praktikanter utnyttjas som billig 
arbetskraft måste erkännas och att det 
därför krävs kvalitetskriterier för 
praktikplatser.

Or. de

Ändringsförslag 59
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Skäl Ec (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ec. Rörlighet över nationsgränser är en 
av de centrala idéerna i det europeiska 
projektet och därför bör åtgärder för att 
främja rörligheten för ungdomar i princip 
välkomnas. Just i de länder som är mest 
drabbade av (ungdoms-) arbetslöshet är 
det mycket sällan som rörlighet och 
migration grundas på frivillighet utan i 
stället på nödvändighet. Ungdomar har 
också rätt att bo och arbeta i sin hembygd 
och därför måste det skapas sysselsättning 
i randregioner för att förhindra den 
ofrivilliga utvandringen av ungdomar och 
förlust av kompetens, så kallad ”brain 
drain”, i de berörda regionerna.

Or. de
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Ändringsförslag 60
Paul Murphy

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Små och medelstora företag, som utgör 
en drivkraft för ekonomisk tillväxt och 
nya arbetstillfällen och för att uppnå 
målen för Europa 2020-strategin har 
förlorat mer än 3,5 miljoner arbetstillfällen 
på grund av den ekonomiska krisen. 
Arbetsplatsnedläggelserna berör alla 
arbetstagare, även ungdomar.

F. Små och medelstora företag har förlorat 
mer än 3,5 miljoner arbetstillfällen på 
grund av den ekonomiska krisen. 
Arbetsplatsnedläggelserna berör alla 
arbetstagare, även ungdomar.

Or. en

Ändringsförslag 61
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Små och medelstora företag, som utgör 
en drivkraft för ekonomisk tillväxt och nya 
arbetstillfällen och för att uppnå målen för 
Europa 2020-strategin har förlorat mer än 
3,5 miljoner arbetstillfällen på grund av 
den ekonomiska krisen. 
Arbetsplatsnedläggelserna berör alla 
arbetstagare, även ungdomar.

F. Små och medelstora företag, som utgör 
en drivkraft för ekonomisk tillväxt och nya 
arbetstillfällen och för att uppnå målen för 
Europa 2020-strategin har tvingats dra in
mer än 3,5 miljoner arbetstillfällen på 
grund av den ekonomiska krisen. För att 
kunna hävda sig i den globala 
konkurrensen har många företag 
utlokaliserat sin verksamhet, vilket berör 
alla arbetstagare, även ungdomar.

Or. fr

Ändringsförslag 62
Anthea McIntyre
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Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Små och medelstora företag, som utgör 
en drivkraft för ekonomisk tillväxt och nya 
arbetstillfällen och för att uppnå målen för 
Europa 2020-strategin har förlorat mer än 
3,5 miljoner arbetstillfällen på grund av 
den ekonomiska krisen. 
Arbetsplatsnedläggelserna berör alla 
arbetstagare, även ungdomar.

F. Små och medelstora företag samt 
mikroföretag, som utgör en drivkraft för 
ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen 
och för att uppnå målen för 
Europa 2020-strategin har förlorat mer än 
3,5 miljoner arbetstillfällen på grund av 
den ekonomiska krisen. 
Arbetsplatsnedläggelserna berör alla 
arbetstagare, även ungdomar.

Or. en

Ändringsförslag 63
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Små och medelstora företag, som utgör 
en drivkraft för ekonomisk tillväxt och nya 
arbetstillfällen och för att uppnå målen för 
Europa 2020-strategin har förlorat mer än 
3,5 miljoner arbetstillfällen på grund av 
den ekonomiska krisen. 
Arbetsplatsnedläggelserna berör alla 
arbetstagare, även ungdomar.

F. Små och medelstora företag, som utgör 
en drivkraft för ekonomisk tillväxt och nya 
arbetstillfällen och för att uppnå målen för 
Europa 2020-strategin har förlorat mer än 
3,5 miljoner arbetstillfällen på grund av 
den ekonomiska krisen. 
Arbetsplatsnedläggelserna berör alla 
arbetstagare, men framför allt ungdomar.

Or. de

Ändringsförslag 64
Adam Bielan

Förslag till resolution
Skäl F
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Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Små och medelstora företag, som utgör 
en drivkraft för ekonomisk tillväxt och nya 
arbetstillfällen och för att uppnå målen för 
Europa 2020-strategin har förlorat mer än 
3,5 miljoner arbetstillfällen på grund av 
den ekonomiska krisen. 
Arbetsplatsnedläggelserna berör alla 
arbetstagare, även ungdomar.

F. Små och medelstora företag, som utgör 
en drivkraft för ekonomisk tillväxt och nya 
arbetstillfällen och för att uppnå målen för 
Europa 2020-strategin har förlorat mer än 
3,5 miljoner arbetstillfällen och begränsat 
nyrekryteringen väsentligt på grund av den 
ekonomiska krisen. 
Arbetsplatsnedläggelserna berör alla 
arbetstagare, även ungdomar.

Or. pl

Ändringsförslag 65
Ádám Kósa

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. eftersom små och medelstora företag, 
som utgör en drivkraft för ekonomisk 
tillväxt och nya arbetstillfällen samt för att 
uppnå målen för Europa 2020-strategin, 
har förlorat mer än 3,5 miljoner 
arbetstillfällen på grund av den 
ekonomiska krisen. Dessa nedläggningar 
berör alla arbetstagare, även ungdomar.

F. eftersom små och medelstora företag, 
som utgör en drivkraft för ekonomisk 
tillväxt och nya arbetstillfällen samt för att 
uppnå målen för Europa 2020-strategin, 
har förlorat mer än 3,5 miljoner 
arbetstillfällen på grund av den 
ekonomiska krisen. Denna sektor har 
möjlighet att mest effektivt även anställa 
det största antalet ungdomar, samtidigt 
som nedläggningarna berör alla 
arbetstagare, även ungdomar.

Or. hu

Ändringsförslag 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



AM\937186SV.doc 35/179 PE510.876v01-00

SV

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. Unga har rätt till kvalitativa 
anställningar beroende på deras 
färdigheter, och kvalitativa anställningar 
är mycket viktigt för de europeiska 
ungdomarnas värdighet och 
självbestämmanderätt.

Or. en

Ändringsförslag 67
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Den ekonomiska kris som bröt ut 2008 
har inverkat negativt på både tillgången 
och efterfrågan på arbetsmarknaden och 
därmed dramatiskt ökat osäkerheten när det 
gäller arbetsutsikter och gjort det 
nödvändigt för alla arbetslösa att bli 
bättre informerade om utsikterna till
sysselsättning.

G. Den ekonomiska kris som bröt ut 2008 
har inverkat negativt på både tillgången 
och efterfrågan på arbetsmarknaden och 
därmed dramatiskt ökat osäkerheten när det 
gäller arbetsutsikter, och därför har det 
blivit ytterst viktigt att anpassa skol- och 
yrkesutbildningarna till de nya kraven på 
arbetsmarknaden och att underlätta 
arbetslösas återinträde på 
arbetsmarknaden genom att samla alla 
sociala tjänster med koppling till 
arbetssökande under ett och samma 
organ.

Or. fr

Ändringsförslag 68
Paul Murphy

Förslag till resolution
Skäl G



PE510.876v01-00 36/179 AM\937186SV.doc

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Den ekonomiska kris som bröt ut 2008 
har inverkat negativt på både tillgången 
och efterfrågan på arbetsmarknaden och 
därmed dramatiskt ökat osäkerheten när det 
gäller arbetsutsikter och gjort det 
nödvändigt för alla arbetslösa att bli bättre 
informerade om utsikterna till 
sysselsättning.

G. Den ekonomiska kris som blev märkbar
2008 har inverkat negativt på både 
tillgången och efterfrågan på 
arbetsmarknaden och därmed dramatiskt 
ökat osäkerheten när det gäller 
arbetsutsikter och gjort det nödvändigt för 
alla arbetslösa att bli bättre informerade om 
utsikterna till sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 69
Ádám Kósa

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. eftersom den ekonomiska kris som bröt 
ut 2008 har inverkat negativt på både 
tillgången och efterfrågan på 
arbetsmarknaden och därmed dramatiskt 
ökat osäkerheten när det gäller 
arbetsutsikter och gjort det nödvändigt för 
alla arbetslösa att bli bättre informerade om 
utsikterna till sysselsättning.

G. eftersom den ekonomiska kris som bröt 
ut 2008 har inverkat negativt på både 
tillgången och efterfrågan på 
arbetsmarknaden och därmed dramatiskt 
ökat osäkerheten när det gäller 
arbetsutsikter och gjort det nödvändigt för 
alla arbetslösa att bli bättre informerade om 
utsikterna till sysselsättning. Detta är 
tjänster som inte är tillgängliga just för 
dem som behöver dem bäst, särskilt 
ungdomar med funktionshinder, då en 
stor del offentliga tjänster fortfarande inte 
är tillgängliga för alla.

Or. hu

Ändringsförslag 70
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Skäl G
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Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Den ekonomiska kris som bröt ut 2008 
har inverkat negativt på både tillgången 
och efterfrågan på arbetsmarknaden och 
därmed dramatiskt ökat osäkerheten när det 
gäller arbetsutsikter och gjort det 
nödvändigt för alla arbetslösa att bli bättre 
informerade om utsikterna till 
sysselsättning.

G. Den ekonomiska kris som bröt ut 2008 
har inverkat negativt på både tillgången 
och efterfrågan på arbetsmarknaden och 
därmed dramatiskt ökat osäkerheten när det 
gäller arbetsutsikter och gjort det 
nödvändigt för alla arbetslösa att bli bättre 
informerade om utsikterna till utbildning 
och fortbildning samt sysselsättning.

Or. de

Ändringsförslag 71
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Det system för varvad yrkesutbildning 
och varvade studier som används i en del 
medlemsstater har tack vare sin koppling 
till den praktiska verkligheten fungerat 
särskilt väl under krisen och lett till lägre 
ungdomsarbetslöshet på grund av bättre 
anställbarhet.

Or. de

Ändringsförslag 72
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. De åtstramningsåtgärder som har 
vidtagits runt om i Europa har inte lett till 
någon ekonomisk återhämtning eller nya 
arbetstillfällen. Fler och fler ekonomiska 
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experter påpekar tydligt att 
åtstramningsåtgärderna har haft motsatt 
effekt: de har hämmat den ekonomiska 
tillväxten och förstört arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 73
Monika Panayotova

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Trots den höga 
ungdomsarbetslösheten i EU finns det 
fortfarande en brist på mänskliga resurser 
på vissa områden. Det finns exempelvis en 
växande efterfrågan på högkvalificerad 
arbetskraft inom IT- och FoU-sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 74
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Det finns cirka 4 miljoner lediga jobb 
i EU på grund av att de arbetslösa inte 
har rätt färdigheter som krävs för de jobb 
som finns.

Or. en

Ändringsförslag 75
Marietje Schaake
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Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Det varvade yrkesutbildningssystem 
som finns i vissa medlemsstater har visat 
sig ha en praktisk relevans, särskilt under 
krisen, och har lett till en lägre 
ungdomsarbetslöshet tack vare en 
förbättrad anställbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 76
Lívia Járóka

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Yrkesutbildning har en närmare 
koppling till arbetsmarknaden än andra 
utbildningssektorer. Möjligheten att 
åtgärda ungdomsarbetslösheten genom 
arbetsbaserat lärande, och i synnerhet 
lärlingskap, har dock fortfarande inte 
utnyttjats fullt ut i flera länder.

Or. en

Ändringsförslag 77
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Övergången från utbildning till 
arbetsmarknaden är ett avgörande steg i 
ungdomars liv som är utslagsgivande för 
deras framtida karriärmöjligheter, 
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livstidsinkomst och sociala situation på 
lång sikt. I detta sammanhang är 
utbildningspolitik en del av 
arbetsmarknadspolitiken.

Or. de

Ändringsförslag 78
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Den ekonomiska kris som bröt ut 
2008 har inverkat negativt på både 
tillgången och efterfrågan på 
arbetsmarknaden. Därmed har 
arbetsutsikterna blivit mycket mer osäkra 
och medlemsstaterna måste nu investera i 
jobbskapande och utbildning. Det hela 
kan leda till sociala konflikter och social 
oro.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Lönsamma och hållbara 
investeringar på områden som utbildning 
samt forskning och utveckling är centrala 
för ett hållbart slut på krisen, men även 
för att konsolidera EU:s ekonomi i 
riktning mot konkurrenskraft, 
produktivitet och hållbarhet. 
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Investeringar på dessa områden bör 
undantas från underskottsmålen.

Or. en

Ändringsförslag 80
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Skäl Gb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Gb. Arbetsförmedlingar har en central 
roll på arbetsmarknaden och ska därför 
uppfylla höga kvalitetsstandarder som ska 
kontrolleras av de ansvariga 
myndigheterna. Dessa kvalitetsstandarder 
och kontrollen av dem ska gälla i samma 
utsträckning för offentliga som privata 
arbetsförmedlingar.

Or. de

Ändringsförslag 81
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Skäl Gb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Gb. Europeiska kommissionen 
konstaterade i sin rapport av den 
30 maj 2012 om situationen i Tyskland att 
system med varvad utbildning är en 
garant för att få fram kvalificerade 
arbetstagare och för en låg 
ungdomsarbetslöshet.

Or. de
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Ändringsförslag 82
Lívia Járóka

Förslag till resolution
Skäl Gb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Gb. Arbetslösheten kan delvis åtgärdas 
genom utveckling av högkvalitativa 
yrkesutbildningssystem, med 
högkvalificerade lärare och utbildare, 
innovativa metoder för lärande, 
infrastruktur och faciliteter av hög 
kvalitet, en hög arbetsmarknadsrelevans 
och möjligheter till vidareutbildning.

Or. en

Ändringsförslag 83
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Skäl Gb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Gb. Unga människor utgör 40 procent av 
de tillfälligt anställda men bara 
13 procent av alla anställda. En av fem 
unga är rädd för att förlora sitt jobb, och 
unga har ofta osäkra arbeten. 

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Skäl Gb (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Gb. Unga människor i EU tvingas flytta 
utomlands för att hitta jobb. Om denna 
företeelse inte hanteras på rätt sätt 
riskerar det att leda till kunskapsbrist och 
större regionala klyftor.

Or. en

Ändringsförslag 85
Marietje Schaake

Förslag till resolution
Skäl Gb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Gb. I vissa medlemsstater kan man se en 
allt större klyfta mellan akademikernas 
färdigheter och de färdigheter som 
arbetsmarknaden kräver.

Or. en

Ändringsförslag 86
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Skäl Gc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Gc. I en del medlemsstater ses en ökande 
klyfta mellan de utbildades färdigheter
och arbetsmarknadens krav.

Or. de

Ändringsförslag 87
Raül Romeva i Rueda
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Förslag till resolution
Skäl Gc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Gc. Internationella arbetsorganisationen 
(ILO) har rekommenderat en budget på 
21 miljarder euro, vilket motsvarar 
0,5 procent av de offentliga utgifterna i 
euroområdet, för att genomföra 
ungdomsgarantin fullt ut i EU.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt -1 (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet anser att åtgärder
för ungdomssysselsättning måste 
införlivas i en konsekvent och framtida 
investeringsinriktad makroekonomisk 
strategi som ger förutsättningar för 
skapande av hållbara jobb under 
2000-talet samt en effektiv övergång från 
utbildning till arbete.

Or. en

Ändringsförslag 89
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt -1 (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet beklagar att de 
nuvarande krisåtgärderna för att minska 
de offentliga utgifterna i de krisdrabbade 
länderna redan har visat sig ha en direkt 
negativ verkan på ungdomarna på grund 
av nedskärningar inom området för 
utbildning, jobbskapande och stödtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 90
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt -1 (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
inta en rättighetsbaserad strategi i fråga 
om ungdomar och sysselsättning. 
Parlamentet betonar att man, särskilt i 
tider av allvarlig kris, inte får äventyra 
den kvalitativa aspekten av anständigt 
arbete för unga och att de grundläggande 
arbetsnormerna och andra normer som är 
knutna till arbetskvalitet måste vara 
centrala faktorer.

Or. en

Ändringsförslag 91
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt -1 (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet uppmanar 
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kommissionen att först bedöma och sedan 
sätta stopp för sådana inkonsekventa och 
ibland destruktiva åtgärder. Parlamentet 
betonar att ett offentligt åtagande i fråga 
om sysselsättningsinitiativet för ungdomar 
behövs och välkomnas, men att det 
förlorar sin trovärdighet om åtgärder för 
ekonomisk styrning förstör ungdomarnas 
möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 92
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt -1 (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att först bedöma och sedan 
sätta stopp för sådana inkonsekventa och 
ibland destruktiva åtgärder. Parlamentet
betonar att ett offentligt åtagande i fråga 
om sysselsättningsinitiativet för ungdomar 
behövs och välkomnas, men att det 
förlorar sin trovärdighet om åtgärder för 
ekonomisk styrning förstör ungdomarnas 
möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 93
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt -1 (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett 
”säkerhetstillägg” för de medlemsstater 
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som får finansiellt stöd, för att de 
överenskomna målen om minskade 
underskott i deras samförståndsavtal inte 
ska omfatta de offentliga utgifterna för att 
genomföra Europa 2020-målen och 
sysselsättningsinitiativet för ungdomar, 
t.ex. jobbskapande, utbildning, anständigt 
arbete och fattigdomsbekämpning. 
Parlamentet betonar att ett sådant 
säkerhetstillägg måste utarbetas på ett 
mycket mer demokratiskt sätt än 
samförståndsavtalen.

Or. en

Ändringsförslag 94
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt -1 (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, tillsammans med de 
medlemsstater som i sina regioner har en 
ungdomsarbetslöshet på över 25 procent, 
utarbeta en ettårig återhämtningsplan för 
att åtgärda ungdomsarbetslösheten genom 
att skapa arbetstillfällen för minst 
10 procent av de drabbade ungdomarna. 
Parlamentet betonar att ingen 
återhämtningsplan är möjlig utan 
tillräckliga investeringar och tillräcklig 
flexibilitet från var och en av 
medlemsstaterna i fråga om 
underskottsmålen.

Or. en

Ändringsförslag 95
Philippe Boulland
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Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att de 
politiska åtgärder som genomförs av 
medlemsstaterna måste diversifieras och 
bör inriktas på alla potentiella hinder på 
ungdomars väg mot hållbar sysselsättning, 
med särskild uppmärksamhet på utsatta 
grupper som löper högre risk att drabbas 
av många olika nackdelar.

1. Europaparlamentet betonar att de 
politiska åtgärder som genomförs av 
medlemsstaterna för att främja 
sysselsättningen bland unga måste 
diversifieras för att ungdomar ska få 
möjlighet till hållbar sysselsättning genom 
inrättande av volontärplatser, avlönade 
praktikplatser och allmännyttig 
verksamhet. På så sätt blir de delaktiga i 
en samhällsnyttig verksamhet som sedan 
kan tillgodoräknas som 
yrkeslivserfarenhet, vilket underlättar 
deras integration på arbetsmarknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 96
Alejandro Cercas

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att de 
politiska åtgärder som genomförs av
medlemsstaterna måste diversifieras och 
bör inriktas på alla potentiella hinder på 
ungdomars väg mot hållbar sysselsättning, 
med särskild uppmärksamhet på utsatta 
grupper som löper högre risk att drabbas av 
många olika nackdelar.

1. Europaparlamentet betonar att de 
åtgärder som EU och medlemsstaterna 
vidtar måste vara kompletterande för att 
bekämpa alla hinder på ungdomars väg då 
de söker en värdig och hållbar 
sysselsättning, med särskild 
uppmärksamhet på utsatta grupper som 
löper högre risk att drabbas av många olika 
nackdelar. Parlamentet understryker att 
kampen mot ungdomsarbetslöshet måste 
vara en övergripande politik i unionen 
och medlemsstaterna.

Or. es
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Ändringsförslag 97
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att de 
politiska åtgärder som genomförs av 
medlemsstaterna måste diversifieras och 
bör inriktas på alla potentiella hinder på 
ungdomars väg mot hållbar sysselsättning, 
med särskild uppmärksamhet på utsatta 
grupper som löper högre risk att drabbas av 
många olika nackdelar.

1. Europaparlamentet betonar att de 
politiska åtgärder som vidtas av 
kommissionen och medlemsstaterna måste 
vara konsekventa och rättighetsbaserade 
samt diversifieras och bör inriktas på alla 
potentiella hinder på ungdomars väg mot 
hållbar sysselsättning, med särskild 
uppmärksamhet på utsatta grupper som 
löper högre risk att drabbas av många olika 
nackdelar.

Or. en

Ändringsförslag 98
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att de 
politiska åtgärder som genomförs av 
medlemsstaterna måste diversifieras och 
bör inriktas på alla potentiella hinder på 
ungdomars väg mot hållbar sysselsättning, 
med särskild uppmärksamhet på utsatta 
grupper som löper högre risk att drabbas av 
många olika nackdelar.

1. Europaparlamentet betonar att de 
politiska åtgärder som genomförs av 
medlemsstaterna måste diversifieras och 
bör inriktas på alla potentiella hinder på 
ungdomars väg mot högkvalitativ
sysselsättning, med särskild 
uppmärksamhet på utsatta grupper som 
löper högre risk att drabbas av många olika 
nackdelar.

Or. de

Ändringsförslag 99
Evelyn Regner
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Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att de 
politiska åtgärder som genomförs av 
medlemsstaterna måste diversifieras och 
bör inriktas på alla potentiella hinder på 
ungdomars väg mot hållbar sysselsättning, 
med särskild uppmärksamhet på utsatta 
grupper som löper högre risk att drabbas av 
många olika nackdelar.

1. Europaparlamentet betonar att de 
politiska åtgärder som genomförs av 
medlemsstaterna måste diversifieras, 
inriktas på högkvalitativ utbildning, 
yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet
och bör inriktas på alla potentiella hinder 
på ungdomars väg mot hållbar 
sysselsättning, med särskild 
uppmärksamhet på utsatta grupper som 
löper högre risk att drabbas av många olika 
nackdelar.

Or. de

Ändringsförslag 100
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att de 
politiska åtgärder som genomförs av 
medlemsstaterna måste diversifieras och 
bör inriktas på alla potentiella hinder på 
ungdomars väg mot hållbar sysselsättning, 
med särskild uppmärksamhet på utsatta 
grupper som löper högre risk att drabbas av 
många olika nackdelar.

1. Europaparlamentet betonar att de 
politiska åtgärder som genomförs av 
medlemsstaterna måste diversifieras och 
bör inriktas på alla potentiella hinder på 
ungdomars väg mot meningsfull, hållbar, 
välavlönad och anständig sysselsättning 
med fullständiga fackliga rättigheter, med 
särskild uppmärksamhet på utsatta grupper 
som löper högre risk att drabbas av många 
olika nackdelar.

Or. en

Ändringsförslag 101
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu
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Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att de 
politiska åtgärder som genomförs av 
medlemsstaterna måste diversifieras och 
bör inriktas på alla potentiella hinder på 
ungdomars väg mot hållbar sysselsättning, 
med särskild uppmärksamhet på utsatta 
grupper som löper högre risk att drabbas av 
många olika nackdelar.

1. Europaparlamentet betonar att de 
politiska åtgärder som genomförs av 
medlemsstaterna måste diversifieras och 
bör inriktas på alla potentiella hinder på 
ungdomars väg mot hållbar och anständig 
sysselsättning, med särskild 
uppmärksamhet på utsatta grupper som 
löper högre risk att drabbas av många olika 
nackdelar.

Or. en

Ändringsförslag 102
Monika Panayotova

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påminner om att 
hållbara anställningar för ungdomar på 
den europeiska arbetsmarknaden kan 
förverkligas genom tillämpning av det så 
kallade 3R-konceptet med omstart, 
reformer och regioner (”restart, reforms, 
regions”). Detta innebär att man stärker 
den inre marknadens potential genom att 
utbilda människor i en företagaranda, 
säkerställa ömsesidigt erkännande av 
utbildningsbevis och kvalifikationer, 
skapa bättre förutsättningar för att starta 
företag inom EU och undanröja befintliga 
hinder för arbetstagare från vissa 
EU-länder. Relationerna mellan 
utbildnings- och företagsvärlden behöver 
reformeras. Genom att främja 
kunskapstriangeln, dvs. utbildning, 
företagande och vetenskap, i EU:s 
regioner kommer ungdomarna att få 
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större konkurrensmässiga fördelar och 
förutsättningar för att förverkliga sig 
ytterligare på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 103
Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påminner om att 
arbetslösheten inte är de arbetslösas fel, 
eftersom antalet unga arbetslösa och 
undersysselsatta människor är betydligt 
fler än antalet lediga jobb. Parlamentet 
förnekar därför å det bestämdaste att de 
arbetslösa skulle vara ansvariga för 
arbetslöshetskrisen.

Or. en

Ändringsförslag 104
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag
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1a. Europaparlamentet kräver att 
minskningen av ungdomsarbetslösheten 
ska införas som en separat målsättning i 
den europeiska planeringsterminen. 
Parlamentet kräver också att det ska 
införas obligatoriska åtgärder mot 
ungdomsarbetslösheten i de 
landsspecifika rekommendationerna 
(CSR) och i de nationella 
reformprogrammen (NRP). Parlamentet 
uppmanar kommissionen att noga följa 
och kontrollera genomförandet av dessa 
åtgärder och kräver en omfattande 
medverkan av Europaparlamentet i fråga 
om den europeiska planeringsterminen.

Or. de

Ändringsförslag 105
Alejandro Cercas

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar 
mångfalden bland grupperna av 
arbetslösa ungdomar. Därför är det 
nödvändigt att identifiera dem utifrån 
deras behov och förmåga för att förbättra 
genomförandet av vidtagna åtgärder. 
Nyckelkompetenser som ger dessa 
ungdomar en snabbare, stabilare och 
varaktigare tillgång till arbetsmarknaden 
måste kartläggas. Särskild betydelse bör 
fästas vid ungdomar som varken har tagit 
examen, studerar eller arbetar.

Or. es

Ändringsförslag 106
Nadja Hirsch
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Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet framhåller att 
systemet för varvad yrkesutbildning och 
varvade studier, tack vare sin koppling till 
den praktiska verkligheten, har fungerat 
särskilt väl under krisen och lett till lägre 
ungdomsarbetslöshet på grund av bättre 
anställbarhet och uppmanar därför 
berörda medlemsstater att reformera sina 
utbildningssystem i denna riktning.

Or. de

Ändringsförslag 107
Emilie Turunen, Ole Christensen

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet konstaterar att 
krisen har lett till fler osäkra 
anställningsformer bland unga och att de 
befintliga jobben alltför ofta ersätts med 
korta anställningar och 
deltidsanställningar samt system med 
oavlönade praktikplatser. Parlamentet 
medger att åtstramningsåtgärderna har 
haft en allvarlig negativ effekt på 
sysselsättningen och har lett till ökad 
arbetslöshet, särskilt bland unga.

Or. en

Ändringsförslag 108
Konstantinos Poupakis
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Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar dels 
behovet av välriktade åtgärder för olika 
befolkningsgrupper och för växande 
näringssektorer, dels också behovet av ett 
effektivt genomförande av programmen 
så att man både undviker ett slöseri med 
tillgängliga resurser och lyckas dämpa 
ungdomsarbetslösheten så att den inte 
kommer tillbaka. 

Or. el

Ändringsförslag 109
Csaba Sógor

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Detta måste även beaktas i 
planeringen av framtida operativa 
program som är tänkta att genomföras i 
medlemsstaterna och på transnationell 
nivå under perioden 2014–2020 med stöd 
från strukturfonderna (däribland stöd 
från Europeiska socialfonden).

Or. hu

Ändringsförslag 110
Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att det 
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varvade yrkesutbildningssystemet har 
visat sig ha en praktisk relevans, särskilt 
under krisen, och lett till en lägre 
ungdomsarbetslöshet tack vare en 
förbättrad anställbarhet. Parlamentet 
uppmanar därför berörda medlemsstater 
att reformera sina utbildningssystem på 
detta sätt.

Or. en

Ändringsförslag 111
Ole Christensen

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att 
särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
sårbara grupper som löper stor risk att 
drabbas av social utestängning, inbegripet 
personer som varken arbetar eller 
studerar.

Or. en

Ändringsförslag 112
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet betonar behovet 
av en aktiv, omfattande och integrerande 
arbetsmarknadspolitik med särskilda 
åtgärder för ungdomar. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att undersöka 
om exempel på bästa praxis från andra 
medlemsstater kan tillämpas på deras 
arbetsmarknad och vidta de lämpliga 
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åtgärderna i kampen mot 
ungdomsarbetslösheten. Parlamentet 
betonar att det är kommissionens uppgift 
att aktivt stödja medlemsstaterna.

Or. de

Ändringsförslag 113
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att minska eventuella 
klyftor mellan de utbildades färdigheter
och arbetsmarknadens krav med bättre 
och mer praktiska utbildningsmöjligheter.

Or. de

Ändringsförslag 114
Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att åtgärda eventuella 
klyftor mellan de utexaminerades
färdigheter och de färdigheter som 
arbetsmarknaden behöver, genom bättre 
och mer praktiska utbildningsmöjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 115
Evelyn Regner
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Förslag till resolution
Punkt 1c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet understryker att 
framgången för åtgärder mot 
ungdomsarbetslöshet i hög grad är 
beroende av nationell politik som 
säkerställer den nödvändiga 
infrastrukturen och 
arbetsförmedlingarnas kapacitet för att 
erbjuda ungdomar skräddarsydda och 
personliga tjänster. Parlamentet betonar 
att framgången för sådana åtgärder som 
till exempel en ungdomsgaranti även är 
mycket beroende av arbetsgivarnas 
insatser och ett nära samarbete mellan 
arbetsmarknadens parter.

Or. de

Ändringsförslag 116
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 1c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att sammanställa lyckade 
exempel på utbildning av ungdomar och 
utarbeta dem till en handbok för andra 
medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 117
Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 1c (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att samla in exempel på 
lyckade utbildningsreformer och ge dessa 
till andra medlemsstater som vägledning.

Or. en

Ändringsförslag 118
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 1d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att varje år lägga fram en 
rapport om reformen av 
utbildningssystemen i medlemsstaterna 
och på så sätt strukturmässigt och 
långsiktigt bidra till  att förbättra 
ungdomars anställbarhet.

Or. de

Ändringsförslag 119
Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 1d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en årlig 
rapport om medlemsstaternas 
utbildningsreformer och på så sätt 
strukturmässigt och långsiktigt bidra till 
att förbättra de ungas anställbarhet.

Or. en
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Ändringsförslag 120
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter på lokal, regional, nationell, 
och europeisk nivå, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt fastställande,
genomförande, övervakande och 
funktionen av olika åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden. Framför allt inom 
yrkesutbildningsområdet och system med 
varvad utbildning kräver parlamentet att 
alla relevanta aktörer medverkar, särskilt 
arbetsmarknadens parter och 
utbildningsanstalterna. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang 
företagens och utbildningsanstalternas 
ansvar för att möjliggöra en praktiskt 
inriktad utbildning för elever och 
studerande.

Or. de

Ändringsförslag 121
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber
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Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland fackföreningar, 
utbildningsanordnare, 
studentorganisationer, 
ungdomsorganisationer, offentliga
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara 
ungdomars behov.

Or. en

Ändringsförslag 122
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 

2. Europaparlamentet betonar att 
deltagandet från alla relevanta intressenter, 
däribland utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, arbetsförmedlingar, 
arbetsmarknadens parter, organisationer 
inom den tredje sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter, till exempel i form av 
rundabordskonferenser, är väsentligt för 
ett framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
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ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden. Parlamentet betonar 
den särskilda betydelsen av en tidig 
yrkesvägledning för ungdomar långt 
innan den obligatoriska utbildningen 
slutförs och att åtgärder för att främja 
föräldrars och skolors kompetenser för att 
stödja hela yrkesvalsprocessen således är 
nödvändiga. Familjer med 
invandrarbakgrund är kulturkänsliga och 
ska få särskilt stöd på modersmålet för att 
underlätta övergången för ungdomarna.

Or. de

Ändringsförslag 123
Alejandro Cercas

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, på europeisk, nationell och 
lokal nivå, däribland utbildningsanordnare, 
enskilda arbetsgivare, offentliga och 
privata arbetsförmedlingar, sociala 
aktörer, inklusive 
ungdomsorganisationer, organisationer 
inom den tredje sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av 
åtgärderna för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna för 
ungdomars varaktiga och högkvalitativa 
sysselsättning måste vara flexibla för att 
motsvara de ständigt förändrade behoven 
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på arbetsmarknaden.

Or. es

Ändringsförslag 124
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland regionala och 
lokala myndigheter, offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, enskilda arbetsgivare, 
utbildningsanordnare, organisationer 
inom den tredje sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 125
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 

2. Europaparlamentet beklagar den 
bristande respekt som uppvisas gentemot 
de unga när åtgärder som berör dem har 
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utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

vidtagits eller vidtas utan att de får eller 
har fått vara delaktiga. Parlamentet 
betonar att unga människor är tillräckligt 
kompetenta och kreativa för att få delta 
vid fastställandet av ungdomsrelaterade
åtgärder och att de måste bli delaktiga när 
det gäller åtgärder som berör dem och få 
göra sin röst hörd. Parlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland ungdomar och de 
organisationer som företräder dem, 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, arbetsförmedlingar, 
arbetsmarknadens parter, organisationer 
inom den tredje sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter samt lokala och regionala 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande och 
övervakning av olika åtgärder för att 
främja ungdomssysselsättning och 
ungdomars deltagande på ett integrerat 
sätt. Parlamentet understryker att 
åtgärderna måste vara flexibla för att 
motsvara de ständigt förändrade behoven 
hos ungdomar som vill delta i samhället, i 
utbildning och på arbetsmarknaden.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata 

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata 
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arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn, inklusive 
ungdomsorganisationer, samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande och 
övervakning av olika åtgärder för att 
främja ungdomssysselsättning och 
ungdomars anställbarhet på ett integrerat 
sätt. Parlamentet understryker att 
åtgärderna måste vara flexibla för att 
motsvara de ständigt förändrade behoven 
på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 127
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

2. Europaparlamentet betonar att 
samarbetet från alla relevanta intressenter, 
däribland offentliga gymnasieskolor och 
högskolor, utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer från det civila 
samhället samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

Or. fr
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Ändringsförslag 128
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, lokala och 
regionala myndigheter, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 129
Csaba Sógor

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata 

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata 
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arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för att 
framgångsrikt genomföra olika åtgärder för 
att främja ungdomssysselsättning och 
ungdomars möjlighet till anställning på ett 
integrerat sätt. Parlamentet understryker att 
åtgärderna måste vara flexibla för att 
motsvara de ständigt förändrade behoven 
på arbetsmarknaden.

arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje
sektorn, däribland sådana som har 
inrättats och drivs av ungdomar, samt 
hälso- och sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för att
framgångsrikt genomföra olika åtgärder för 
att främja ungdomssysselsättning och 
ungdomars möjlighet till anställning på ett 
integrerat sätt. Parlamentet understryker att 
åtgärderna måste vara flexibla för att 
motsvara de ständigt förändrade behoven 
på arbetsmarknaden.

Or. hu

Ändringsförslag 130
Ole Christensen

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, ungdomsorganisationer, 
organisationer inom den tredje sektorn
samt hälso- och sjukvårdsmyndigheter och 
andra myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 131
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, arbetsförmedlingar, 
arbetsmarknadens parter, organisationer 
inom den tredje sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

Or. de

Ändringsförslag 132
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda
arbetsgivare, offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, arbetsgivare, 
offentliga och privata arbetsförmedlingar, 
arbetsmarknadens parter, organisationer 
inom den tredje sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
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myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden och betonar den 
särskilda roll som arbetsmarknadens 
parter har för yrkesutbildning och 
fortbildning.

Or. de

Ändringsförslag 133
Monika Panayotova

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden.

2. Europaparlamentet betonar att 
engagemanget från alla relevanta 
intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda 
arbetsgivare, offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens 
parter, organisationer inom den tredje 
sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra 
myndigheter är väsentligt för ett 
framgångsrikt genomförande av olika 
åtgärder för att främja 
ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. 
Parlamentet understryker att åtgärderna 
måste vara flexibla för att motsvara de 
ständigt förändrade behoven på 
arbetsmarknaden. Parlamentet konstaterar 
att det behövs flexibla och samtidigt 
tillförlitliga avtalsförbindelser, effektiva 
och aktiva arbetsmarknadsåtgärder och 
moderna sociala trygghetssystem.

Or. en
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Ändringsförslag 134
Monika Panayotova

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att vidta åtgärder för att 
prioritera områdena vetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik i sina 
utbildningsprogram för att möta den 
förväntade framtida utvecklingen på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 135
Minodora Cliveti

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att, när det gäller 
tillhandahållande av ungdomsarbete och 
praxis, främja kvalitet och att uppnå 
resultat när det gäller ungdomsarbete som 
bidrar till ungdomars utveckling,
välbefinnande och sociala integration.

Or. en

Ändringsförslag 136
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 2 a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet stöder och 
uppmuntrar arbetsmarknadens parter att 
delta och samarbeta vid utarbetandet och 
genomförandet av de nationella 
handlingsprogrammen för att hantera 
arbetslösheten genom aktiv 
sysselsättningspolitik. 

Or. el

Ändringsförslag 137
Alejandro Cercas

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet understryker att 
kollektivförhandlingar fyller en viktig 
funktion för att förbättra arbetsvillkoren 
för unga arbetstagare.

Or. es

Ändringsförslag 138
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet inser att det är 
viktigt att investera i rätt kunskap för att 
hjälpa medlemsstaterna att förnya och 
återfå sin konkurrenskraft. 

Or. en
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Ändringsförslag 139
Monika Panayotova

Förslag till resolution
Punkt 2b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att erkänna de 
exempellösa utmaningar som den snabbt 
föränderliga globala ekonomiska miljön 
innebär för lärarna på skolorna och 
universiteten. Parlamentet konstaterar att 
en avgörande faktor för en framgångsrik 
utbildning av ungdomar och deras 
sysselsättningsmöjligheter är att utveckla 
nya färdigheter och en ny uppsättning 
kompetenser, innovativa angreppssätt och 
moderna undervisnings- och 
inlärningsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 140
Minodora Cliveti

Förslag till resolution
Punkt 2b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att uppmuntra och 
stödja unga människor, särskilt kvinnor, 
genom utbildning, det civila samhället 
och kvalitativa ungdomsinitiativ för att de 
ska delta i det demokratiska livet. Vidare 
uppmanas medlemsstaterna att utnyttja 
befintliga och nya verktyg för att bidra till 
den politiska utvecklingen och därmed 
främja de ungas utveckling, 
välbefinnande och sociala integration.

Or. en
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Ändringsförslag 141
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner att 
situationen är särskilt svår i vissa regioner 
där ungdomsarbetslösheten överstiger 
25 procent. Parlamentet välkomnar att
EU-stödet för ungdomssysselsättning 
genom EU:s föreslagna 
sysselsättningsinitiativ för ungdomar
kommer att ökas ytterligare, med en 
budget på 6 miljarder euro för 
sjuårsperioden 2014-2020.

3. Europaparlamentet erkänner att 
situationen är särskilt svår i vissa regioner 
där ungdomsarbetslösheten överstiger 
20 procent. Parlamentet medger att EU:s 
sysselsättningsinitiativ för ungdomar, med 
en budget på 6 miljarder euro under en 
sjuårsperiod, 2014–2020, är ett första 
viktigt men i sig otillräckligt steg för att
utforma en EU-strategi för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten. Parlamentet 
anser att det är nödvändigt att öka 
tillgången till medel till minst de 
21 miljarder som ILO rekommenderar. 
Det är också nödvändigt att förbättra 
flexibiliteten och möjligheten att förbättra 
budgetansträngningarna under 
budgetramens första år. Parlamentet 
understryker att sysselsättningsinitiativet 
för ungdomar varken får drabba eller 
förhindra utformningen av andra initiativ 
för ungdomssysselsättning av hög kvalitet.

Or. es

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

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner att 
situationen är särskilt svår i vissa regioner 

3. Europaparlamentet erkänner att 
situationen är särskilt svår i vissa regioner 
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där ungdomsarbetslösheten överstiger 
25 procent. Parlamentet välkomnar att 
EU-stödet för ungdomssysselsättning 
genom EU:s föreslagna 
sysselsättningsinitiativ för ungdomar 
kommer att ökas ytterligare, med en 
budget på 6 miljarder euro för 
sjuårsperioden 2014-2020.

där ungdomsarbetslösheten överstiger 
25 procent och att EU:s föreslagna 
sysselsättningsinitiativ för ungdomar kan 
främja ungdomssysselsättningen i 
Europa. Parlamentet anser följaktligen att 
de 6 miljarder euro som har avsatts för 
sjuårsperioden 2014–2020 är otillräckligt 
och uppmanar rådet att avsevärt öka det 
finansiella bidraget till initiativet, även 
med tanke på det belopp som ILO 
rekommenderar.

Or. en

Ändringsförslag 143
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner att 
situationen är särskilt svår i vissa regioner 
där ungdomsarbetslösheten överstiger 
25 procent. Parlamentet välkomnar att 
EU-stödet för ungdomssysselsättning 
genom EU:s föreslagna 
sysselsättningsinitiativ för ungdomar 
kommer att ökas ytterligare, med en budget 
på 6 miljarder euro för sjuårsperioden 
2014-2020.

3. Europaparlamentet erkänner att 
situationen är särskilt svår i vissa regioner 
där ungdomsarbetslösheten överstiger 
25 procent. Parlamentet välkomnar att 
EU-stödet för ungdomssysselsättning 
genom EU:s föreslagna 
sysselsättningsinitiativ för ungdomar 
kommer att ökas ytterligare, men befarar 
att en budget på 6 miljarder euro för 
sjuårsperioden 2014–2020 inte är 
tillräckligt.

Or. fr

Ändringsförslag 144
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till resolution
Punkt 3
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner att 
situationen är särskilt svår i vissa regioner 
där ungdomsarbetslösheten överstiger
25 procent. Parlamentet välkomnar att 
EU-stödet för ungdomssysselsättning 
genom EU:s föreslagna 
sysselsättningsinitiativ för ungdomar 
kommer att ökas ytterligare, med en budget 
på 6 miljarder euro för sjuårsperioden 
2014-2020.

3. Europaparlamentet erkänner att 
situationen är särskilt svår i vissa regioner 
där ungdomsarbetslösheten ligger på 
mellan 25 procent och dryga 55 procent. 
Parlamentet välkomnar att EU-stödet för 
ungdomssysselsättning genom EU:s 
föreslagna sysselsättningsinitiativ för 
ungdomar kommer att ökas ytterligare, 
med en budget på 6 miljarder euro för 
sjuårsperioden 2014–2020.

Or. fr

Ändringsförslag 145
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner att 
situationen är särskilt svår i vissa regioner 
där ungdomsarbetslösheten överstiger 
25 procent. Parlamentet välkomnar att 
EU-stödet för ungdomssysselsättning 
genom EU:s föreslagna 
sysselsättningsinitiativ för ungdomar 
kommer att ökas ytterligare, med en budget 
på 6 miljarder euro för sjuårsperioden 
2014-2020.

3. Europaparlamentet erkänner att 
situationen är särskilt svår i vissa regioner 
där ungdomsarbetslösheten överstiger 
25 procent. Parlamentet välkomnar att 
EU-stödet för ungdomssysselsättning 
genom EU:s föreslagna 
sysselsättningsinitiativ för ungdomar 
kommer att ökas ytterligare, med en budget 
på 6 miljarder euro för sjuårsperioden 
2014–2020. Parlamentet beklagar att de 
regioner där ungdomsarbetslösheten 
överstiger 25 procent främst finns i de 
”programländer” där 
åtstramningsåtgärderna medför direkt 
minskade utgifter för 
ungdomssysselsättningen. Parlamentet 
betonar att en sådan politik som 
motverkar sitt syfte inte kan avhjälpas 
med ett EU-stöd på bara 6 miljarder euro. 
Dessutom har de strukturella 
arbetsmarknadsreformerna i dessa länder 
förstört ungdomarnas möjligheter att 
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komma in på arbetsmarknaden eftersom 
anställningskvaliteten och 
anställningstryggheten har försämrats.

Or. en

Ändringsförslag 146
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner att 
situationen är särskilt svår i vissa regioner 
där ungdomsarbetslösheten överstiger 
25 procent. Parlamentet välkomnar att 
EU-stödet för ungdomssysselsättning 
genom EU:s föreslagna 
sysselsättningsinitiativ för ungdomar 
kommer att ökas ytterligare, med en budget 
på 6 miljarder euro för sjuårsperioden 
2014-2020.

3. Europaparlamentet erkänner att 
situationen är särskilt svår i vissa regioner 
där ungdomsarbetslösheten överstiger 
25 procent. Parlamentet välkomnar att 
EU-stödet för ungdomssysselsättning 
genom EU:s föreslagna 
sysselsättningsinitiativ för ungdomar 
kommer att ökas ytterligare, med en budget 
på 6 miljarder euro för sjuårsperioden 
2014–2020. Parlamentet beklagar dock de 
begränsade ambitionerna i initiativet för 
ungdomssysselsättningen och det faktum 
att den anslagna finansieringen är långt 
ifrån tillräcklig för att den ska ge faktiska 
effekter på ungdomsarbetslösheten. 
Parlamentet hänvisar i detta avseende till 
ILO:s studie om sysselsättningskrisen i 
euroområdet (”Euro Zone job crisis: 
trends and policy responses”) enligt vilken 
det krävs 21 miljarder euro för att det ska 
ha effekt på ungdomsarbetslösheten1.

Or. en

Ändringsförslag 147
Evelyn Regner

                                               
1 http://www.ilo.org/global/research/publications/WCMS_184965/lang--en/index.htm
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Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner att 
situationen är särskilt svår i vissa regioner 
där ungdomsarbetslösheten överstiger 
25 procent. Parlamentet välkomnar att 
EU-stödet för ungdomssysselsättning 
genom EU:s föreslagna 
sysselsättningsinitiativ för ungdomar 
kommer att ökas ytterligare, med en budget 
på 6 miljarder euro för sjuårsperioden 
2014–2020.

3. Europaparlamentet erkänner att 
situationen är särskilt svår i vissa regioner 
där ungdomsarbetslösheten överstiger 
25 procent. Parlamentet välkomnar att 
EU-stödet för ungdomssysselsättning 
genom EU:s föreslagna 
sysselsättningsinitiativ för ungdomar 
kommer att ökas ytterligare, med en budget 
på 6 miljarder euro för sjuårsperioden 
2014–2020. Parlamentet betonar 
samtidigt att det enligt ILO krävs 
21 miljarder euro för ett effektivt 
genomförande av den europeiska 
ungdomsgarantin. Parlamentet 
rekommenderar att det särskilda anslaget 
för detta sysselsättningsinitiativ för 
ungdomar och motsvarande anslag från 
ESF-medel ska utbetalas i lika stora 
delposter fram till den 30 juni 2017.

Or. de

Ändringsförslag 148
Sylvana Rapti

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner att 
situationen är särskilt svår i vissa regioner 
där ungdomsarbetslösheten överstiger 
25 procent. Parlamentet välkomnar att 
EU-stödet för ungdomssysselsättning 
genom EU:s föreslagna 
sysselsättningsinitiativ för ungdomar 
kommer att ökas ytterligare, med en budget 
på 6 miljarder euro för sjuårsperioden 
2014-2020.

3. Europaparlamentet erkänner att 
situationen är särskilt svår i vissa regioner 
där ungdomsarbetslösheten överstiger 
25 procent. Parlamentet välkomnar att 
EU-stödet för ungdomssysselsättning 
genom EU:s föreslagna 
sysselsättningsinitiativ för ungdomar 
kommer att ökas ytterligare, med en budget 
på 6 miljarder euro för sjuårsperioden 
2014–2020. Parlamentet betonar dock att 
den föreslagna budgeten är otillräcklig 
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för att man ska kunna åtgärda problemet 
på ett framgångsrikt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 149
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar vikten av 
ett skyndsamt agerande för att bekämpa 
ungdomsarbetslöshet och 
långtidsarbetslöshet bland ungdomar. 
Parlamentet betonar dessutom behovet av 
att få ungdomar i långsiktig, hållbar och 
högkvalitativ sysselsättning.

Or. de

Ändringsförslag 150
Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet menar att 
unionens initiativ för ungdomars 
sysselsättning måste garantera följande: 
bibehållna anställningar i stödmottagande 
företag, att initiativet inte blir en ny 
nödåtgärd, att praktikplatsen övergår till 
ett anställningskontrakt på obestämd tid 
då praktiktiden upphör.

Or. pt
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Ändringsförslag 151
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att den nationella lagstiftning som 
berör de unga och särskilt den som 
grundas på direktivet om likabehandling i 
arbetslivet (2000/78/EG) inte används för 
att diskriminera ungas tillträde till sociala 
förmåner. Parlamentet anser att mycket 
återstår att göra för att både anställda och 
arbetsgivare ska känna till sina rättigheter 
och skyldigheter enligt denna lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 152
Csaba Sógor

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet föreslår 
förverkligandet av initiativ och åtgärder 
där regioner som har en låg 
ungdomsarbetslöshet analyseras och får 
utgöra goda exempel vars metoder skulle 
kunna tillämpas i regioner med större 
arbetslöshet.

Or. hu

Ändringsförslag 153
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Förslag till resolution
Punkt 3а (new)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3а. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att aktualisera sina 
strategier för regional utveckling med 
åtgärder som främjar sysselsättningen, 
inbegripet ungdomssysselsättningen.

Or. bg

Ändringsförslag 154
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker under 30 år. 
Parlamentet betonar att framgången för 
denna åtgärd i hög grad kommer att vara 
beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och förstärkta privata
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras.

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet beklagar 
dock att garantin inte har utarbetats på 
EU-nivå och att den inte är obligatorisk. 
Parlamentet påminner om att det redan 
har uttalat sig om garantin att ungdomar 
som inte fyllt 30 år ska erbjudas 
anställning av god kvalitet, fortsatta 
studier eller yrkesutbildning inom 
4 månader från och med då de blivit 
arbetslösa eller hoppat av sina studier. 
Parlamentet betonar att framgången för 
denna åtgärd i hög grad kommer att vara 
beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga arbetsförmedlingar, som kan 
kombineras med privata 
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
högkvalitativ utbildning och praktikplatser 
och möjligheten att överföra och tillämpa 
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framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras.

Or. es

Ändringsförslag 155
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker under 30 år. 
Parlamentet betonar att framgången för 
denna åtgärd i hög grad kommer att vara 
beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och förstärkta privata
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras.

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti och välkomnar att 
medlemsstaterna har tagit detta första steg 
mot att skapa en sådan. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till ungdomar som är 15–30 år 
gamla. Parlamentet betonar att framgången 
för denna åtgärd i hög grad kommer att 
vara beroende av flera politiska faktorer, 
t.ex. investeringar i utbildning och 
jobbskapande, infrastruktur och 
kapaciteten hos arbetsförmedlingar, 
tillgången till studieplatser och bidrag, 
tillhandahållandet av utbildning och 
praktikplatser och möjligheten att överföra 
och tillämpa framgångsrika erfarenheter 
från andra medlemsstater. Parlamentet 
betonar att ungdomsgarantin måste 
integreras inom den vidare ramen för 
ungdomsåtgärder samtidigt som en hög 
kvalitetsstandard och anständigt arbete 
garanteras.

Or. en
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Ändringsförslag 156
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker under 30 år. 
Parlamentet betonar att framgången för 
denna åtgärd i hög grad kommer att vara 
beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och förstärkta privata 
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras.

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker som inte fyllt 30 
år. Parlamentet rekommenderar att 
stödberättigandet utökas till regioner på
Nuts 2-nivå där arbetslösheten bland 
ungdomar uppgår till över 20 procent 
samt att det blir möjligt för medlemsstater 
att avsätta upp till 10 procent av de 
anslagna medlen till ungdomar som bor i 
underregioner med en 
ungdomsarbetslöshet på mer än 
22,5 procent. Parlamentet 
rekommenderar att en ungdomsgaranti 
inte ska börja gälla först efter fyra 
månader utan så tidigt som möjligt.
Parlamentet betonar att framgången för 
denna åtgärd i hög grad kommer att vara 
beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och privata arbetsförmedlingar, 
tillgången till studieplatser, 
tillhandahållandet av utbildning och 
praktikplatser, bättre möjligheter till 
övergång mellan olika skol- och 
utbildningsformer och möjligheten att 
överföra och tillämpa framgångsrika 
erfarenheter från andra medlemsstater. 
Parlamentet betonar att ungdomsgarantin 
måste integreras inom den vidare ramen för 
aktiva arbetsmarknadsåtgärder samtidigt 
som en hög kvalitetsstandard garanteras.
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Or. de

Ändringsförslag 157
Ole Christensen, Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker under 30 år. 
Parlamentet betonar att framgången för 
denna åtgärd i hög grad kommer att vara 
beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och förstärkta privata 
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
utbildning och praktikplatser och
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras.

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker som inte fyllt
30 år. Parlamentet betonar att framgången 
för denna åtgärd i hög grad kommer att 
vara beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och förstärkta privata 
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
utbildning och praktikplatser, möjligheten 
att överföra och tillämpa framgångsrika 
erfarenheter från andra medlemsstater och 
lämplig uppföljning genom varje 
medlemsstats nationella reformprogram 
för att möjliggöra övervakning, 
utvärdering och kontinuerlig förbättring 
av garantin. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard inbegripet skälig lön, 
arbetsvillkor samt hälso- och 
säkerhetsstandarder garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 158
Heinz K. Becker
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Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet
utsträcks till akademiker under 30 år. 
Parlamentet betonar att framgången för 
denna åtgärd i hög grad kommer att vara 
beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och förstärkta privata 
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras.

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet välkomnar
att målgruppen utsträcks till akademiker 
som inte fyllt 30 år. Parlamentet betonar att 
framgången för denna åtgärd i hög grad 
kommer att vara beroende av andra 
faktorer, t.ex. infrastrukturen och 
kapaciteten hos offentliga och förstärkta 
privata arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras.

Or. de

Ändringsförslag 159
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en
ungdomsgaranti. Parlamentet 

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet betonar att 
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rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker under 30 år.
Parlamentet betonar att framgången för 
denna åtgärd i hög grad kommer att vara 
beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och förstärkta privata 
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras.

framgången för denna åtgärd i hög grad 
kommer att vara beroende av andra 
faktorer, t.ex. infrastrukturen och 
kapaciteten hos offentliga och förstärkta 
privata arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
utbildning och praktikplatser, flexibilitet 
för medlemsstaterna och möjligheten att 
överföra och tillämpa framgångsrika 
erfarenheter från andra medlemsstater. 
Parlamentet betonar att ungdomsgarantin 
måste integreras inom den vidare ramen för 
aktiva arbetsmarknadsåtgärder samtidigt 
som en hög kvalitetsstandard garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 160
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker under 30 år. 
Parlamentet betonar att framgången för 
denna åtgärd i hög grad kommer att vara 
beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och förstärkta privata 
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till ungdomar som inte fyllt 30 år. 
Parlamentet betonar att framgången för 
denna åtgärd i hög grad kommer att vara 
beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och förstärkta privata 
arbetsförmedlingar, tillgången till 
ungdomsplatser, tillhandahållandet av 
utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 
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medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras.

medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras.

Or. pt

Ändringsförslag 161
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker under 30 år. 
Parlamentet betonar att framgången för 
denna åtgärd i hög grad kommer att vara 
beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och förstärkta privata
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras.

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker som inte fyllt
30 år. Parlamentet betonar att framgången 
för denna åtgärd i hög grad kommer att 
vara beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras.

Or. de

Ändringsförslag 162
Adam Bielan
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Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker under 30 år. 
Parlamentet betonar att framgången för 
denna åtgärd i hög grad kommer att vara 
beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och förstärkta privata 
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras.

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker som inte fyllt
30 år. Parlamentet betonar att framgången 
för denna åtgärd i hög grad kommer att 
vara beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och förstärkta privata 
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser och platser för 
utexaminerade, tillhandahållandet av 
effektiv utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras.

Or. pl

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

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
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den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker under 30 år. 
Parlamentet betonar att framgången för 
denna åtgärd i hög grad kommer att vara 
beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och förstärkta privata 
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras.

den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker upp till 30 år. 
Parlamentet betonar att framgången för 
denna åtgärd i hög grad kommer att vara 
beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och förstärkta privata 
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
utbildning inbegripet kvalitativa praktik-
och lärlingsplatser och möjligheten att 
överföra och tillämpa framgångsrika 
erfarenheter från andra medlemsstater. 
Parlamentet betonar att ungdomsgarantin 
måste integreras inom den vidare ramen för 
aktiva arbetsmarknadsåtgärder samtidigt 
som en hög kvalitetsstandard garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 164
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker under 30 år. 
Parlamentet betonar att framgången för 
denna åtgärd i hög grad kommer att vara 
beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och förstärkta privata 
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker som inte fyllt
30 år. Parlamentet betonar att framgången 
för denna åtgärd i hög grad kommer att 
vara beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och förstärkta privata 
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
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utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras.

utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samt övervakas 
samtidigt som en hög kvalitetsstandard 
garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 165
Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker under 30 år. 
Parlamentet betonar att framgången för 
denna åtgärd i hög grad kommer att vara 
beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga och förstärkta privata
arbetsförmedlingar, tillgången till 
studieplatser, tillhandahållandet av 
utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras.

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) av 
den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti. Parlamentet 
rekommenderar att stödberättigandet 
utsträcks till akademiker som inte fyllt
30 år. Parlamentet betonar att framgången 
för denna åtgärd i hög grad kommer att 
vara beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos 
offentliga arbetsförmedlingar, tillgången 
till studieplatser, tillhandahållandet av 
utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa 
framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att 
ungdomsgarantin måste integreras inom 
den vidare ramen för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en 
hög kvalitetsstandard garanteras, endast 
om åtgärderna inte är obligatoriska.

Or. en
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Ändringsförslag 166
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att använda metoden 
med ”utbildningskupong”. Parlamentet 
betonar dock nödvändigheten av att 
oavbrutet och noggrant övervaka samt 
utvärdera genomförandet av motsvarande 
program.

Or. el

Ändringsförslag 167
Alejandro Cercas

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att via en 
”sysselsättningskommitté” göra en 
heltäckande översyn av tillämpningen av 
ungdomsgarantisystemen, och uppmanar 
kommissionen att samarbeta med denna 
kommitté.

Or. es

Ändringsförslag 168
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet upplyser 
medlemsstaterna om att parlamentet avser 
att nära övervaka all den verksamhet som 
bedrivs i medlemsstaterna för att 
förverkliga ungdomsgarantin och 
uppmanar ungdomsorganisationerna att 
hålla parlamentet underrättat om deras 
syn på medlemsstaternas åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 169
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 4b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta med de framsteg som 
har gjorts med ungdomsgarantin i varje 
medlemsstat både i de nationella 
rapporterna inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen och i 
landsspecifika rekommendationer. 
Parlamentet understryker vikten av att ta 
upp åtgärder som främjar 
ungdomsgarantin men även sådana som 
begränsar framgångarna med 
ungdomsgarantin.

Or. en

Ändringsförslag 170
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 4c (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

4c. Europaparlamentet uppmanar de 
nationella parlamenten och 
ungdomsorganisationerna att ge sina 
regeringar ansvaret att förverkliga
ungdomsgarantin och säkerställa att 
seriösa åtgärder vidtas för att se till att 
alla unga (som är arbetslösa eller har 
hoppat av den formella utbildningen) får 
ett bra erbjudande om arbete, fortsatt 
utbildning eller en lärlings- eller 
praktikplats inom fyra månader.

Or. en

Ändringsförslag 171
Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att öka sitt stöd till 
företag, kooperativ och organisationer 
inom den tredje sektorn som vill delta i 
ungdomsgarantiåtgärder i nära samarbete 
med offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, t.ex. genom 
skatteincitament, subventioner till 
kostnader för fast anställning och 
möjlighet att få tillgång till medel för 
internutbildning, vilket kommer att hjälpa 
företag att tillhandahålla högkvalitativa 
anställnings- och utbildningserbjudanden 
och kommer att utgöra en effektiv och 
målinriktad investering i unga 
människors potential.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 172
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att öka sitt stöd till 
företag, kooperativ och organisationer 
inom den tredje sektorn som vill delta i 
ungdomsgarantiåtgärder i nära samarbete 
med offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, t.ex. genom 
skatteincitament, subventioner till 
kostnader för fast anställning och 
möjlighet att få tillgång till medel för 
internutbildning, vilket kommer att hjälpa 
företag att tillhandahålla högkvalitativa 
anställnings- och utbildningserbjudanden 
och kommer att utgöra en effektiv och 
målinriktad investering i unga 
människors potential.

5. Europaparlamentet uppmuntrar rådet, 
kommissionen och medlemsstaterna att 
öka sitt stöd till alla aktörer för att de ska 
förverkliga ungdomsgarantin, däribland 
arbetande ungdomar, 
utbildningsanordnare, lokala och 
regionala myndigheter, 
arbetsmarknadsaktörer som företag, 
kooperativ och organisationer inom den 
tredje sektorn, arbetsförmedlingar,
stödtjänster och samhällsorganisationer. 
De uppmuntras även att inrikta sig på alla 
de åtgärder som rör arbetstillfällen, 
integration och utbildning. Parlamentet 
betonar vikten av tillgång till riktat stöd 
och uppmanar medlemsstaterna att 
föreslå incitament för att arbetsgivarna 
ska erbjuda ungdomarna kvalitativa och 
anständiga arbeten samt 
fortbildningsmöjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 173
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att öka sitt stöd till 
företag, kooperativ och organisationer 
inom den tredje sektorn som vill delta i 
ungdomsgarantiåtgärder i nära samarbete 
med offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, t.ex. genom 

5. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att öka sitt stöd till 
företag, kooperativ, lokala och regionala 
myndigheter och organisationer inom den 
tredje sektorn som vill delta i 
ungdomsgarantiåtgärder i nära samarbete 
med offentliga och privata 
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skatteincitament, subventioner till 
kostnader för fast anställning och möjlighet 
att få tillgång till medel för 
internutbildning, vilket kommer att hjälpa 
företag att tillhandahålla högkvalitativa 
anställnings- och utbildningserbjudanden 
och kommer att utgöra en effektiv och 
målinriktad investering i unga människors 
potential.

arbetsförmedlingar, t.ex. genom 
skatteincitament, subventioner till 
kostnader för fast anställning och möjlighet 
att få tillgång till medel för 
internutbildning, vilket kommer att hjälpa 
företag att tillhandahålla högkvalitativa 
anställnings- och utbildningserbjudanden 
och kommer att utgöra en effektiv och 
målinriktad investering i unga människors 
potential.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att öka sitt stöd till 
företag, kooperativ och organisationer 
inom den tredje sektorn som vill delta i 
ungdomsgarantiåtgärder i nära samarbete 
med offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, t.ex. genom 
skatteincitament, subventioner till 
kostnader för fast anställning och möjlighet 
att få tillgång till medel för 
internutbildning, vilket kommer att hjälpa 
företag att tillhandahålla högkvalitativa 
anställnings- och utbildningserbjudanden 
och kommer att utgöra en effektiv och 
målinriktad investering i unga människors
potential.

5. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att öka sitt stöd till 
företag, kooperativ, lokala och regionala 
myndigheter och organisationer inom den 
tredje sektorn som vill delta i 
ungdomsgarantiåtgärder i nära samarbete 
med offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, t.ex. genom 
skatteincitament, subventioner till 
kostnader för fast anställning och möjlighet 
att få tillgång till medel för 
internutbildning, vilket kommer att hjälpa 
företag att tillhandahålla högkvalitativa 
anställnings- och utbildningserbjudanden 
och kommer att utgöra en effektiv och 
målinriktad investering i unga människors 
potential.

Or. en

Ändringsförslag 175
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

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att öka sitt stöd till 
företag, kooperativ och organisationer 
inom den tredje sektorn som vill delta i 
ungdomsgarantiåtgärder i nära samarbete 
med offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, t.ex. genom 
skatteincitament, subventioner till 
kostnader för fast anställning och möjlighet 
att få tillgång till medel för 
internutbildning, vilket kommer att hjälpa 
företag att tillhandahålla högkvalitativa 
anställnings- och utbildningserbjudanden 
och kommer att utgöra en effektiv och 
målinriktad investering i unga människors 
potential.

5. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att ta fram tydliga 
kvalitetsstandarder och indikatorer i fråga 
om utvecklingen av 
ungdomsgarantisystem och att öka sitt 
stöd till företag, kooperativ och 
organisationer inom den tredje sektorn som 
vill delta i ungdomsgarantiåtgärder i nära 
samarbete med offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, t.ex. genom 
skatteincitament, subventioner till 
kostnader för fast anställning och möjlighet 
att få tillgång till medel för 
internutbildning, vilket kommer att hjälpa 
företag att tillhandahålla högkvalitativa 
och hållbara anställnings- och 
utbildningserbjudanden och kommer att 
utgöra en effektiv och målinriktad 
investering i unga människors potential.

Or. en

Ändringsförslag 176
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att öka sitt stöd till 
företag, kooperativ och organisationer 
inom den tredje sektorn som vill delta i 
ungdomsgarantiåtgärder i nära samarbete 
med offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, t.ex. genom 
skatteincitament, subventioner till 

5. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att öka sitt stöd till 
företag, kooperativ och organisationer 
inom den tredje sektorn som vill delta i 
ungdomsgarantiåtgärder i nära samarbete 
med offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, t.ex. genom 
skatteincitament, subventioner till 
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kostnader för fast anställning och möjlighet 
att få tillgång till medel för 
internutbildning, vilket kommer att hjälpa 
företag att tillhandahålla högkvalitativa 
anställnings- och utbildningserbjudanden 
och kommer att utgöra en effektiv och 
målinriktad investering i unga människors 
potential.

kostnader för fast anställning, incitament 
inom ramen för offentlig upphandling och 
möjlighet att få tillgång till medel för 
internutbildning, vilket kommer att hjälpa 
företag att tillhandahålla högkvalitativa 
anställnings- och utbildningserbjudanden 
och kommer att utgöra en effektiv och 
målinriktad investering i unga människors 
potential. Parlamentet betonar det 
särskilda ansvar som företag har för att 
tillhandahålla sådana erbjudanden.

Or. de

Ändringsförslag 177
Alejandro Cercas

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att öka sitt stöd till 
företag, kooperativ och organisationer 
inom den tredje sektorn som vill delta i 
ungdomsgarantiåtgärder i nära samarbete 
med offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, t.ex. genom 
skatteincitament, subventioner till 
kostnader för fast anställning och möjlighet 
att få tillgång till medel för 
internutbildning, vilket kommer att hjälpa 
företag att tillhandahålla högkvalitativa 
anställnings- och utbildningserbjudanden 
och kommer att utgöra en effektiv och 
målinriktad investering i unga människors 
potential.

5. Europaparlamentet uppmuntrar EU och 
medlemsstaterna att öka sitt stöd till 
företag, kooperativ och organisationer 
inom den tredje sektorn som vill delta i 
ungdomsgarantiåtgärder i nära samarbete 
med offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, t.ex. genom 
skatteincitament, subventioner till 
kostnader för fast anställning och möjlighet 
att få tillgång till medel för 
internutbildning, vilket kommer att hjälpa 
företag att tillhandahålla högkvalitativa 
anställnings- och utbildningserbjudanden 
och kommer att utgöra en effektiv och 
målinriktad investering i unga människors 
potential.

Or. es

Ändringsförslag 178
Jean-Luc Bennahmias
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Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att öka sitt stöd till 
företag, kooperativ och organisationer 
inom den tredje sektorn som vill delta i 
ungdomsgarantiåtgärder i nära samarbete 
med offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, t.ex. genom 
skatteincitament, subventioner till 
kostnader för fast anställning och möjlighet 
att få tillgång till medel för 
internutbildning, vilket kommer att hjälpa 
företag att tillhandahålla högkvalitativa 
anställnings- och utbildningserbjudanden 
och kommer att utgöra en effektiv och 
målinriktad investering i unga människors 
potential.

5. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att öka sitt stöd till 
offentliga och privata företag samt
kooperativ och organisationer från det 
civila samhället som vill delta i 
ungdomsgarantiåtgärder i nära samarbete 
med offentliga och privata 
arbetsförmedlingar, t.ex. genom 
skatteincitament, subventioner till 
kostnader för fast anställning och möjlighet 
att få tillgång till medel för 
internutbildning, vilket kommer att hjälpa 
företag att tillhandahålla högkvalitativa 
anställnings- och utbildningserbjudanden 
och kommer att utgöra en effektiv och 
målinriktad investering i unga människors 
potential.

Or. fr

Ändringsförslag 179
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att öka sitt stöd till 
företag, kooperativ och organisationer 
inom den tredje sektorn som vill delta i 
ungdomsgarantiåtgärder i nära samarbete 
med offentliga och privata
arbetsförmedlingar, t.ex. genom 
skatteincitament, subventioner till 
kostnader för fast anställning och möjlighet 
att få tillgång till medel för 
internutbildning, vilket kommer att hjälpa 
företag att tillhandahålla högkvalitativa 
anställnings- och utbildningserbjudanden 

5. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att öka sitt stöd till 
företag, kooperativ och organisationer 
inom den tredje sektorn som vill delta i 
ungdomsgarantiåtgärder i nära samarbete 
med arbetsförmedlingar, t.ex. genom 
skatteincitament, subventioner till 
kostnader för fast anställning och möjlighet 
att få tillgång till medel för 
internutbildning, vilket kommer att hjälpa 
företag att tillhandahålla högkvalitativa 
anställnings- och utbildningserbjudanden 
och kommer att utgöra en effektiv och 
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och kommer att utgöra en effektiv och 
målinriktad investering i unga människors 
potential.

målinriktad investering i unga människors 
potential.

Or. de

Ändringsförslag 180
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att i 
samarbete med ungdomsaktörer och 
parlamentet ta fram en handlingsplan för 
ungdomssysselsättning där man fastställer 
åtgärder på kort, medellång och lång sikt. 
Parlamentet beklagar att långsiktiga 
åtgärder framställs som kortsiktiga 
lösningar i den nuvarande debatten. 
Parlamentet betonar att man på kort sikt 
bör fokusera på att omedelbart dämpa 
krisen, både för dem som är utanför och 
för dem som är inne på arbetsmarknaden, 
särskilt för att säkerställa en lön som det 
går att leva på och möjligheter på 
arbetsmarknaden och för att få ett 
omedelbart slut på de åtgärder inom de 
makroekonomiska 
anpassningsprogrammen som förvärrar 
ungdomsarbetslösheten. Parlamentet 
betonar att investeringar i utbildning, 
jobbskapande, lärlingssystem och 
incitament för arbetsgivare främst är 
åtgärder på medellång sikt men även 
långsiktiga åtgärder som kräver en 
uttrycklig överenskommelse mellan alla 
aktörer och som måste bibehållas under 
minst fem år. Parlamentet betonar att 
långsiktiga åtgärder som kräver mer 
långsiktiga åtaganden särskilt är att 
utveckla ett varvat utbildningssystem, 
lärlingskap och arbetspraktik samt att 
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integrera ungdomar på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 181
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet hävdar att dessa 
stöd till företag, kooperativ och 
organisationer i tredje sektorn måste ske 
undantagsvis och vara tillfälliga och med 
tydligt definierade motprestationer, 
särskilt när det gäller att bevara en 
anställning, uppfylla bestämmelser i 
nationell lagstiftning och kollektiva avtal 
och uppfylla skatte- och 
socialförsäkringsskyldigheter. Dessa stöd 
måste offentliggöras och delges 
arbetstagarna och deras organisationer. 
Arbetsgivaren måste vara skyldig att sätta 
upp information inne på företaget, på 
platser som är lättillgängliga för 
arbetstagaren, om beviljade stöd, deras 
syfte och hur de ska användas.

Or. pt

Ändringsförslag 182
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet rekommenderar 
att det i medlemsstater med ett system för 
varvad utbildning bör finnas en 
”ersättningspraktik” för ungdomar under 
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18 år – som inte får någon praktikplats –
och på så sätt en ”utbildningsgaranti” i 
form av en icke företagsbunden 
yrkesutbildning. I stater utan system för 
varvad utbildning bör åtgärder vidtas för 
att genomföra ett system som är anpassat 
på lämpligt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 183
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 5 – led a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

a) Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att beakta bästa praxis, 
framför allt från medlemsstater med låg 
arbetslöshet, och koncept som system med 
varvad utbildning, yrkesförberedande 
skolor och undersöka den delvis redan 
genomförda ungdomsgarantin med 
avseende på nationell kompatibilitet.

Or. de

Ändringsförslag 184
Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar att olika
åldersgrupper kräver olika angreppssätt 
vid hanteringen av sysselsättningsfrågor 
och att man därför bör lyfta fram 
arbetsmarknadsinträde i fråga om yngre 
åldersgrupper och en ökad 
anställningstrygghet och social trygghet i 
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fråga om äldre åldersgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 185
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 5b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
uppmuntra ett närmande mellan arbetsliv 
och utbildning genom ett utformande av 
utbildningsprogram där teoretiska 
begrepp förenas med praktisk erfarenhet 
och de unga ges de allmänna kunskaper 
och specialkunskaper som krävs. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att även investera i 
stöd till en informationskampanj om 
yrkesutbildning, tekniska studier och 
företagande. 

Or. en

Ändringsförslag 186
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 5b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet anser att en bättre 
uppföljning och kontroll av 
praktikanställningar måste äga rum, och
att anställningarna måste bli fasta 
anställningar när det finns fasta 
anställningar på de företag som fått stöd.

Or. pt
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Ändringsförslag 187
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 5c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5c. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förbättra åtgärderna 
så att unga människor kan leva ett 
ekonomiskt oberoende liv. Parlamentet 
beklagar bristen på billiga bostäder för 
unga, särskilt i de sydeuropeiska 
länderna. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att avsevärt förbättra 
tillträdet till bostadsmarknaden, eftersom 
unga människor tjänar mindre och har 
svårt att få lån. Parlamentet understryker 
särskilt behovet av att övervinna 
situationen i de syd- och östeuropeiska 
länderna, där den höga 
ungdomsarbetslösheten och de låga 
inkomsterna har lett till att unga 
människor måste bo kvar hos sina 
föräldrar längre än de önskar.

Or. en

Ändringsförslag 188
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 5d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5d. Europaparlamentet kräver bättre och 
tryggade praktikplatser. Kommissionen 
och rådet uppmanas att, mot bakgrund av 
åtagandet i meddelandet COM(2007)0498 
”att föreslå ett initiativ till en europeisk 
kvalitetsstadga för praktikperioder”, 
inrätta en europeisk kvalitetsstadga för 
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praktikplatser med miniminormer för 
praktiktjänstgöring för att garantera 
deras utbildningsvärde och undvika 
utnyttjande, med beaktande av att 
praktikplatser är en del av en utbildning 
och inte får ersätta faktiska 
arbetstillfällen. Dessa minimistandarder 
bör inkludera en sammanfattning av 
arbetsbeskrivningen eller de 
kvalifikationer som ska förvärvas, en 
tidsbegränsning av praktikperioderna, en 
minimiersättning som grundas på 
levnadskostnadernas nivå på den plats där 
praktiken genomförs och som följer 
nationella traditioner, kutymer för 
försäkring inom den bransch de arbetar 
inom, socialförsäkringsförmåner enligt 
lokala standarder och en tydlig koppling 
till utbildningsprogrammet i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 189
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 5e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5e. Europaparlamentet erkänner 
betydelsen av unga människors 
möjligheter till ekonomiskt oberoende och 
uppmanar medlemsstaterna att se till att 
varje ung människa har rätt till en rimlig 
inkomstnivå som garanterar möjligheten 
att leva ett ekonomiskt oberoende liv.

Or. en

Ändringsförslag 190
Raül Romeva i Rueda
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Förslag till resolution
Punkt 5f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5f. Europaparlamentet kräver att unga 
ska skyddas gentemot sådana – både 
offentliga och privata – arbetsgivare som 
genom arbetslivserfarenhets-, lärlings-
och praktikprogram täcker sina centrala 
och grundläggande behov till en låg eller 
obefintlig kostnad. De utnyttjar de ungas 
vilja att lära sig utan att erbjuda dessa 
ungdomar någon möjlighet att i framtiden 
upptas i deras personalstyrka.

Or. en

Ändringsförslag 191
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 5g (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5g. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att tillhandahålla 
fullständiga arbets- och 
försäkringsrättigheter till unga under 
deras praktiktjänstgöring eller lärlingstid 
genom att bidra med en del av deras 
försäkringsavgifter. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att länka samman 
arbetslivserfarenhets-, lärlings- och 
praktikprogrammen med 
socialförsäkringssystemen.

Or. en

Ändringsförslag 192
Raül Romeva i Rueda
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Förslag till resolution
Punkt 5h (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5h. Europaparlamentet uppmanar 
EU-institutionerna att föregå med gott 
exempel och ta bort annonseringen av 
obetalda praktikplatser från sina 
respektive webbplatser och att betala
– en minimiersättning som grundas på 
levnadskostnadernas nivå på den plats där 
praktiken genomförs,
– socialförsäkringsförmåner till alla sina 
praktikanter.

Or. en

Ändringsförslag 193
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 5i (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5i. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utarbeta en ny riktad 
arbetsmarknadspolitik som omfattar alla 
och som garanterar att integreringen av 
unga sker på ett respektfullt sätt och att de 
ges meningsfull sysselsättning, t.ex. 
genom upprättande av inspirerande 
nätverk, praktikplatser som åtföljs av 
ekonomisk ersättning så att praktikanten 
kan flytta och bo nära den plats där 
praktiken genomförs, internationella 
yrkescentrum och ungdomscentrum för 
individuell rådgivning som framför allt 
handlar om kollektiv organisering och 
kunskap om rättsliga aspekter rörande 
utövandet.

Or. en
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Ändringsförslag 194
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utarbeta ytterligare 
specifika uppsökande strategier riktade till 
unga som varken arbetar eller studerar, där 
effektiva ingripanden mot skolavhopp och 
återintegration av ungdomar som slutat 
skolan i förtid kombineras med strategier 
som underlättar en smidig övergång från 
utbildning till arbete och ökad
anställbarhet för ungdomar, samtidigt som 
de praktiska och logistiska hindren för 
ungdomar med mer komplexa behov 
undanröjs.

6. Europaparlamentet betonar att unga 
människor som varken arbetar eller 
studerar löper en större risk för 
utestängning, och att utestängning i tidig 
ålder har långsiktiga förödande effekter 
för individen och samhället. Parlamentet 
understryker att unga som varken arbetar 
eller studerar är den viktigaste 
målgruppen för ungdomsgarantin och 
sysselsättningsinitiativet för ungdomar. 
Parlamentet uppmuntrar därför 
medlemsstaterna att inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen ange hur 
de ska åstadkomma en bättre integration 
av unga som varken arbetar eller studerar 
genom ungdomsgarantin och andra 
instrument. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att, i samarbete med 
lokala och regionala myndigheter,
utarbeta ytterligare specifika uppsökande 
strategier riktade till unga som varken 
arbetar eller studerar, där effektiva 
ingripanden mot skolavhopp och 
återintegration av ungdomar som slutat 
skolan i förtid kombineras med strategier 
som underlättar en smidig, säker övergång 
från utbildning till arbete och större 
valmöjligheter för dessa ungdomar, 
samtidigt som livslångt lärande, 
kvalitativa socialförsäkringssystem och 
lämpliga stödtjänster främjas och hinder
för ungdomar med mer komplexa behov 
undanröjs.

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

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utarbeta ytterligare 
specifika uppsökande strategier riktade till 
unga som varken arbetar eller studerar, där 
effektiva ingripanden mot skolavhopp och 
återintegration av ungdomar som slutat 
skolan i förtid kombineras med strategier 
som underlättar en smidig övergång från 
utbildning till arbete och ökad anställbarhet 
för ungdomar, samtidigt som de praktiska 
och logistiska hindren för ungdomar med 
mer komplexa behov undanröjs.

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att, i samarbete med 
lokala och regionala myndigheter samt 
ekonomiska och sociala aktörer, utarbeta 
ytterligare specifika uppsökande strategier 
riktade till unga som varken arbetar eller 
studerar, där effektiva ingripanden mot 
skolavhopp och återintegration av 
ungdomar som slutat skolan i förtid 
kombineras med strategier som underlättar 
en smidig övergång från utbildning till 
arbete och ökad anställbarhet för 
ungdomar, samtidigt som de praktiska och 
logistiska hindren undanröjs.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utarbeta ytterligare 
specifika uppsökande strategier riktade till 
unga som varken arbetar eller studerar, där 
effektiva ingripanden mot skolavhopp och 
återintegration av ungdomar som slutat 
skolan i förtid kombineras med strategier 
som underlättar en smidig övergång från 
utbildning till arbete och ökad anställbarhet 
för ungdomar, samtidigt som de praktiska 
och logistiska hindren för ungdomar med 
mer komplexa behov undanröjs.

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att, i samarbete med 
lokala och regionala myndigheter samt 
andra potentiella intressenter, utarbeta 
ytterligare specifika uppsökande strategier 
riktade till unga som varken arbetar eller 
studerar, där effektiva ingripanden mot 
skolavhopp och återintegration av 
ungdomar som slutat skolan i förtid 
kombineras med strategier som underlättar 
en smidig övergång från utbildning till 
arbete och ökad anställbarhet för 
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ungdomar, samtidigt som de praktiska och 
logistiska hindren undanröjs.

Or. en

Ändringsförslag 197
Ádám Kósa

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utarbeta ytterligare 
uppsökande strategier riktade till unga som 
varken arbetar eller studerar, där effektiva 
former av ingripanden mot skolavhopp och 
återintegration av ungdomar som slutat 
skolan i förtid kombineras med strategier 
som underlättar en smidig övergång från 
utbildning till arbete och ökad anställbarhet 
för ungdomar, samtidigt som de praktiska 
och logistiska hindren för ungdomar med 
mer komplexa behov undanröjs.

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utarbeta ytterligare 
uppsökande strategier riktade till unga som 
varken arbetar eller studerar, där effektiva 
former av ingripanden mot skolavhopp och 
återintegration av ungdomar som slutat 
skolan i förtid kombineras med strategier 
som underlättar en smidig övergång från 
utbildning till arbete och ökad anställbarhet 
för ungdomar, samtidigt som de praktiska 
och logistiska hindren för ungdomar med 
mer komplexa behov, eller särskilda behov 
på grund av sina funktionshinder
undanröjs.

Or. hu

Ändringsförslag 198
Csaba Sógor

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utarbeta ytterligare 
uppsökande strategier riktade till unga som 
varken arbetar eller studerar, där effektiva 
former av ingripanden mot skolavhopp 
och återintegration av ungdomar som slutat 

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utarbeta ytterligare 
uppsökande strategier riktade till unga som 
varken arbetar eller studerar, där effektiva 
former av åtgärder mot skolavhopp och 
återintegration av ungdomar som slutat 
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skolan i förtid kombineras med strategier 
som underlättar en smidig övergång från 
utbildning till arbete och ökad anställbarhet 
för ungdomar, samtidigt som de praktiska 
och logistiska hindren för ungdomar med 
mer komplexa behov undanröjs.

skolan i förtid kombineras med strategier 
som underlättar en smidig övergång från 
utbildning till arbete och ökad anställbarhet 
för ungdomar, samtidigt som de praktiska 
och logistiska hindren för ungdomar med 
mer komplexa behov undanröjs.

Or. hu

Ändringsförslag 199
Ole Christensen

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utarbeta ytterligare 
specifika uppsökande strategier riktade till 
unga som varken arbetar eller studerar, där 
effektiva ingripanden mot skolavhopp och 
återintegration av ungdomar som slutat 
skolan i förtid kombineras med strategier 
som underlättar en smidig övergång från 
utbildning till arbete och ökad anställbarhet 
för ungdomar, samtidigt som de praktiska 
och logistiska hindren för ungdomar med 
mer komplexa behov undanröjs.

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utarbeta ytterligare 
specifika uppsökande strategier riktade till 
unga som varken arbetar eller studerar, där 
effektiva ingripanden mot skolavhopp och 
återintegration av ungdomar som slutat 
skolan i förtid kombineras med strategier 
som underlättar en smidig övergång från 
utbildning till arbete och ökad anställbarhet 
för ungdomar, samtidigt som de praktiska 
och logistiska hindren för ungdomar med 
mer komplexa behov undanröjs. 
Parlamentet betonar de goda 
erfarenheterna från de länder som har 
infört yrkesutbildningssystem när det 
gäller att underlätta övergången från 
utbildning till arbete. Parlamentet 
understryker att bästa praxis bör vara 
vägledande för de medlemsstater som 
ännu inte har något 
yrkesutbildningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 200
Jean-Luc Bennahmias
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Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utarbeta ytterligare 
specifika uppsökande strategier riktade till 
unga som varken arbetar eller studerar, där 
effektiva ingripanden mot skolavhopp och 
återintegration av ungdomar som slutat 
skolan i förtid kombineras med strategier 
som underlättar en smidig övergång från 
utbildning till arbete och ökad anställbarhet 
för ungdomar, samtidigt som de praktiska 
och logistiska hindren för ungdomar med 
mer komplexa behov undanröjs.

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att, i samarbete med 
framför allt offentliga gymnasieskolor 
och högskolor, utbildningsanordnare, 
enskilda arbetsgivare, arbetsförmedlingar, 
arbetsmarknadens parter och 
organisationer från det civila samhället, 
utarbeta ytterligare specifika uppsökande 
strategier riktade till unga som varken 
arbetar eller studerar, där effektiva 
ingripanden mot skolavhopp och 
återintegration av ungdomar som slutat 
skolan i förtid kombineras med strategier 
som underlättar en smidig övergång från 
utbildning till arbete och ökad anställbarhet 
för ungdomar, samtidigt som de praktiska 
och logistiska hindren för ungdomar med 
mer komplexa behov undanröjs.

Or. fr

Ändringsförslag 201
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet betonar att 
övergången från skola till arbete är ett 
avgörande steg i ungdomars liv. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att förstärka åtgärderna 
för orientering och rådgivning för att i 
god tid ge ungdomarna nödvändig 
information för deras beslut om sin 
framtida karriär på arbetsmarknaden. 
Parlamentet betonar att sådana åtgärder 
för orientering och rådgivning redan ska 
genomföras i ett tidigt skede av 
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sekundärutbildningen. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att vidta 
åtgärder som underlättar övergången från 
utbildning till arbetsmarknad. 
Parlamentet uppmanar även 
medlemsstaterna att stärka program för 
yrkesutbildning och praktiska 
erfarenheter för elever och studerande 
samt stödja program för yrkesorientering 
och kompletterande stöd vid elevers och 
studerandes yrkesval.

Or. de

Ändringsförslag 202
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

(6a) Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utöka försöken att 
minska antalet unga som lämnar skolan i 
förtid för att nå målen i EU 
2020-strategin på en genomsnittlig 
procentandel unga i Europa som lämnar 
skolan i förtid på högst 10 procent till 
2012. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att vidta en mängd 
åtgärder för att motverka att unga lämnar 
skolan i förtid och analfabetism, t.ex. att 
minska antalet elever per klass, och att 
säkra hjälp till de elever som inte har råd 
att fullfölja den obligatoriska 
utbildningen, förstärka läroplanernas 
praktiska dimension, införa mentorer på 
alla skolor och inrätta en omedelbar 
uppföljning av unga som lämnar skolan i 
förtid. Parlamentet hänvisar till Finland, 
som har lyckats minska antalet unga som 
lämnar skolan i förtid genom att med dem 
undersöka möjligheten till en ny 
inriktning och uppmanar kommissionen 
att samordna ett projekt för bästa 



PE510.876v01-00 112/179 AM\937186SV.doc

SV

metoder.

Or. en

Ändringsförslag 203
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 6 – led a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

a) Europaparlamentet konstaterar att 
förutsättningarna för en framgångsrik 
utbildning på ett lekfullt sätt kan skapas 
redan i förskolan och betonar att lärarnas 
pedagogiska utbildning och 
vidareutbildning särskilt i detta 
sammanhang är av största vikt.

Or. de

Ändringsförslag 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet understryker att 
alla stödberättigade arbetslösa måste ha 
rätt till en uppföljning, så att varje 
arbetstagares konkreta behov av 
utbildning, kvalifikationer och eventuell 
omskolning kan bedömas i samband med 
utvärderingen av arbetsutbudet, för att 
kontrollera att bestämmelserna och 
arbetstagarnas anpassning följs.

Or. pt
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Ändringsförslag 205
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna – med tanke på de 
exceptionella sociala omständigheter som 
krisen skapat – att utarbeta en strategi för 
att erbjuda incitament – bland annat 
ekonomiska – till utsatta unga 
elevgrupper så att de kan fullfölja sin 
gymnasieutbildning. 

Or. el

Ändringsförslag 206
Emilie Turunen, Ole Christensen

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att undersöka de stora 
möjligheterna till att stödja 
ungdomssysselsättningen med offentliga 
medel, t.ex. genom att införa sådana 
ungdomssysselsättningskriterier som en 
föreskriven kvot för unga arbetstagare 
eller tillhandahålla lärlingsplatser. 
Parlamentet uppmuntrar kommissionen 
att offentliggöra riktlinjer om 
ungdomssysselsättningskriterier inom 
området för offentlig upphandling och 
statligt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 207
Konstantinos Poupakis
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Förslag till resolution
Punkt 6b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att bygga ut systemet 
med stipendier och att införa studielån 
med gynnsamma återbetalningsvillkor 
som underlättar studiefinansieringen för 
ungdomar som på grund av ekonomiska 
svårigheter inte kan fortsätta sina studier 
på högskolan. Samtidigt understryker 
parlamentet vikten av att det finns 
offentligt finansierade studentbostäder av 
hög kvalitet.

Or. el

Ändringsförslag 208
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 6b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet bekräftar att 
övergången från utbildning till arbete är 
en kritisk period då individen är mycket 
utsatt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
öka tryggheten under övergångsperioden, 
särskilt en större social trygghet, och att 
ge bättre rådgivning och stöd före, under 
och efter övergången. Parlamentet 
betonar att sådana åtgärder har visat sig 
vara mycket framgångsrika för att 
möjliggöra en smidig övergång och 
förbättra integreringen på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 209
Raül Romeva i Rueda
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Förslag till resolution
Punkt 6c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ge bättre information 
och vägledning redan tidigt i 
sekundärskolan för att de unga ska kunna 
fatta mer välinformerade beslut i fråga 
om framtida utbildningsval eller 
övergången från utbildning till arbete.

Or. en

Ändringsförslag 210
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet stöder inrättandet av 
programmet Erasmus för alla, skapandet 
av ett separat kapitel för ungdomar och ett 
separat budgetanslag samt ökat stöd för 
dem som är aktiva inom ungdomsarbete 
som inte är institutionaliserat. Parlamentet 
anser att ungdomar som skaffar sig fler och 
skiftande kompetenser, även genom att 
studera utomlands, förbättrar sina 
möjligheter att delta i samhället och sina 
utsikter på arbetsmarknaden.

7. Europaparlamentet stöder inrättandet av 
EU:s kommande utbildnings- och 
ungdomsprogram, med ett separat kapitel 
för ungdomar och ett separat budgetanslag 
för detta, inbegripet ett ökat stöd för dem 
som är aktiva inom ungdomsarbete som 
inte nödvändigtvis  är institutionaliserat. 
Parlamentet anser att ungdomar som 
skaffar sig fler och skiftande kompetenser, 
även genom att studera, arbeta eller 
frivilligarbeta utomlands, förbättrar sina 
möjligheter att delta i samhället, främjar 
den europeiska integrationen och 
förbättrar sina utsikter på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 211
Hans-Peter Martin
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Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet stöder inrättandet av 
programmet Erasmus för alla, skapandet av 
ett separat kapitel för ungdomar och ett 
separat budgetanslag samt ökat stöd för 
dem som är aktiva inom ungdomsarbete 
som inte är institutionaliserat. Parlamentet 
anser att ungdomar som skaffar sig fler och 
skiftande kompetenser, även genom att 
studera utomlands, förbättrar sina 
möjligheter att delta i samhället och sina 
utsikter på arbetsmarknaden.

7. Europaparlamentet stöder inrättandet av 
programmet Erasmus för alla, skapandet av 
ett separat kapitel för ungdomar och ett 
separat budgetanslag samt ökat stöd för 
dem som är aktiva inom ungdomsarbete 
som inte är institutionaliserat. Parlamentet 
anser att ungdomar som skaffar sig fler och 
skiftande kompetenser, även genom att 
studera eller arbeta utomlands, förbättrar 
sina möjligheter att delta i samhället, sina 
utsikter på arbetsmarknaden och att 
europeiska arbetstagares rörlighet på det 
hela taget ökar.

Or. de

Ändringsförslag 212
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet stöder inrättandet av 
programmet Erasmus för alla, skapandet av 
ett separat kapitel för ungdomar och ett 
separat budgetanslag samt ökat stöd för 
dem som är aktiva inom ungdomsarbete 
som inte är institutionaliserat. Parlamentet 
anser att ungdomar som skaffar sig fler och 
skiftande kompetenser, även genom att 
studera utomlands, förbättrar sina 
möjligheter att delta i samhället och sina 
utsikter på arbetsmarknaden.

7. Europaparlamentet stöder inrättandet av
programmet Erasmus för alla, skapandet av 
ett separat kapitel för ungdomar och ett 
separat budgetanslag samt ökat stöd för 
dem som är aktiva inom ungdomsarbete,
även sådant som inte är institutionaliserat. 
Parlamentet anser att ungdomar som 
skaffar sig fler och skiftande kompetenser, 
även genom att studera utomlands, 
förbättrar sina möjligheter att delta i 
samhället och sina utsikter på 
arbetsmarknaden.

Or. de
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Ändringsförslag 213
Csaba Sógor

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet stöder inrättandet av 
programmet Erasmus för alla, skapandet av 
separata kapitel för ungdomar och ett 
separat budgetanslag samt ökat stöd för 
dem som är aktiva inom icke-institutionellt 
ungdomsarbete. Parlamentet anser att 
ungdomar som skaffar sig fler och 
skiftande kompetenser, även genom att 
studera utomlands, förbättrar sina 
möjligheter att delta i samhället och sina 
utsikter på arbetsmarknaden.

7. Europaparlamentet stöder inrättandet av 
programmet Erasmus för alla, skapandet av 
separata kapitel för ungdomar och ett 
separat budgetanslag samt ökat stöd för 
dem som är aktiva inom icke-institutionellt 
ungdomsarbete. Parlamentet anser att 
ungdomar som skaffar sig fler och 
skiftande kompetenser, även genom att 
studera utomlands, förbättrar sina 
möjligheter att aktivt delta i samhället och 
sina utsikter på arbetsmarknaden. De 
lösningar, erfarenheter och arbetsmetoder 
som de ser där hjälper dem att på ett mer 
effektivt och verkningsfullt sätt verka på 
arbetsmarknaden.

Or. hu

Ändringsförslag 214
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet stöder inrättandet av 
programmet Erasmus för alla, skapandet av 
ett separat kapitel för ungdomar och ett 
separat budgetanslag samt ökat stöd för 
dem som är aktiva inom ungdomsarbete 
som inte är institutionaliserat. Parlamentet 
anser att ungdomar som skaffar sig fler och 
skiftande kompetenser, även genom att 
studera utomlands, förbättrar sina 
möjligheter att delta i samhället och sina 
utsikter på arbetsmarknaden.

7. Europaparlamentet stöder inrättandet av 
programmet Erasmus för alla, skapandet av 
ett separat kapitel för ungdomar och ett 
separat budgetanslag samt ökat stöd för 
dem som är aktiva inom ungdomsarbete 
som inte är institutionaliserat. Parlamentet 
anser att ungdomar som skaffar sig fler och 
skiftande kompetenser, särskilt 
övergripande färdigheter inom IKT och 
språk, inklusive genom att studera 
utomlands, förbättrar sina möjligheter att 
delta i samhället och sina utsikter på 
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arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 215
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet stöder inrättandet av 
programmet Erasmus för alla, skapandet av 
ett separat kapitel för ungdomar och ett 
separat budgetanslag samt ökat stöd för
dem som är aktiva inom ungdomsarbete 
som inte är institutionaliserat. Parlamentet 
anser att ungdomar som skaffar sig fler och 
skiftande kompetenser, även genom att 
studera utomlands, förbättrar sina 
möjligheter att delta i samhället och sina 
utsikter på arbetsmarknaden.

7. Europaparlamentet stöder inrättandet av 
programmet Erasmus för alla, skapandet av 
ett separat kapitel för ungdomar och ett 
separat budgetanslag samt ökat stöd för 
dem som är aktiva inom ungdomsarbete 
som inte är institutionaliserat. Parlamentet 
anser att ungdomar som skaffar sig fler 
kompetenser, både formella och 
icke-formella, även genom att studera 
utomlands, förbättrar sina möjligheter att 
delta i samhället och sina utsikter på 
arbetsmarknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 216
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet framhåller de 
stora framgångarna för varvad 
utbildning, särskilt för att begränsa 
ungdomsarbetslösheten och 
rekommenderar de medlemsstater som 
inte har ett sådant system att komplettera 
sina åtgärder för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten med ett dylikt. 
Parlamentet understryker i detta 



AM\937186SV.doc 119/179 PE510.876v01-00

SV

sammanhang att det är absolut 
nödvändigt att arbetsmarknadens parter 
på ett tidigt stadium och i stor 
utsträckning medverkar i sådana system.

Or. de

Ändringsförslag 217
Monika Panayotova

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ att införa en 
garantimöjlighet till studielån för 
mastersstudenter som studerar på heltid i 
ett annat EU-land, vilket kommer att 
främja ungdomsrörligheten och 
konkurrenskraften mellan de europeiska 
universiteten. 

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera särskilda 
åtgärder för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten i alla sina 
program, med hänsyn till den globala och 
integrerade visionen i det symboliska 
initiativet Unga på väg inom ramen för 
Europa 2020-strategin.
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Or. en

Ändringsförslag 219
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet betonar att unga 
bör ha rätt till sysselsättningsmöjligheter i 
den egna kommunen och att man måste 
arbeta för att åtgärda de geografiska 
orättvisorna i Europa med avseende på 
ungas möjligheter.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 7b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet betonar 
Europeiska socialfondens viktiga roll för 
att bekämpa ungdomsarbetslösheten och 
uppmanar medlemsstaterna och 
förvaltningsmyndigheterna att i alla 
operativa program inkludera åtgärder för 
att nå detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 221
Paul Murphy
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Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja 
egenföretagande bland ungdomar genom
att skapa möjligheter och förmånliga 
villkor för att starta egna företag, t.ex. 
genom att minska byråkratin och införa 
en förmånlig skattepolitik.

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja ungdomar som 
väljer att bli egenföretagare.

Or. en

Ändringsförslag 222
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja egenföretagande 
bland ungdomar genom att skapa 
möjligheter och förmånliga villkor för att 
starta egna företag, t.ex. genom att minska 
byråkratin och införa en förmånlig 
skattepolitik.

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja egenföretagande 
bland ungdomar genom att skapa 
möjligheter och förmånliga villkor för att 
starta egna företag, t.ex. genom att minska 
byråkratin och förbättra tillgången till 
finansiering.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja egenföretagande 
bland ungdomar genom att skapa 

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja unga 
företagare och egenföretagande bland 
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möjligheter och förmånliga villkor för att 
starta egna företag, t.ex. genom att minska 
byråkratin och införa en förmånlig 
skattepolitik.

ungdomar genom att underlätta tillgången 
till tillgängliga finansiella resurser för att 
starta eget företag samt skapa möjligheter 
och förmånliga villkor, t.ex. genom att 
minska byråkratin och införa en förmånlig 
skattepolitik.

Or. en

Ändringsförslag 224
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja 
egenföretagande bland ungdomar genom 
att skapa möjligheter och förmånliga 
villkor för att starta egna företag, t.ex. 
genom att minska byråkratin och införa 
en förmånlig skattepolitik.

8. Europaparlamentet medger att det är 
svårt för unga att få finansiering för att 
starta och utveckla egna företag.
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att stödja ungdomarna i deras karriärval 
även om de väljer att bli egenföretagare
genom att skapa möjligheter och 
förmånliga villkor för att starta egna 
företag. Parlamentet betonar att 
mentorskap har visat sig vara ett 
stödverktyg för unga företagare och 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 225
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja egenföretagande 
bland ungdomar genom att skapa 
möjligheter och förmånliga villkor för att 

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja egenföretagande 
bland ungdomar genom att skapa 
möjligheter och förmånliga villkor för att 
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starta egna företag, t.ex. genom att minska 
byråkratin och införa en förmånlig 
skattepolitik.

starta egna företag, t.ex. genom att minska 
byråkratin, införa en förmånlig 
skattepolitik, skapa ett gynnsammare 
klimat för privata investeringar och ta itu 
med den oproportionerligt hårda 
konkurslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 226
Ádám Kósa

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja egenföretagande 
bland ungdomar genom att skapa 
möjligheter och förmånliga villkor för att 
starta egna företag, t.ex. genom minskad 
byråkrat och en förmånlig skattepolitik.

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja egenföretagande 
bland ungdomar genom att skapa 
möjligheter och förmånliga villkor för att 
starta egna företag, t.ex. genom minskad 
byråkrati och en förmånlig skattepolitik, 
samt att stimulera arbetsgivare med 
program för ”kostnadsfria första 
arbetsplatser” där de unga kan få 
arbetslivserfarenhet, då det första steget 
ofta saknas för att ta sig vidare, och den 
unga arbetskraften i grunden är mer 
rörlig än den äldre eller än anställda med 
familj.

Or. hu

Ändringsförslag 227
Sari Essayah

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja egenföretagande 

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja egenföretagande 
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bland ungdomar genom att skapa 
möjligheter och förmånliga villkor för att 
starta egna företag, t.ex. genom att minska 
byråkratin och införa en förmånlig 
skattepolitik.

bland ungdomar genom att skapa 
möjligheter och förmånliga villkor för att 
starta egna företag, t.ex. genom att minska 
byråkratin, utöka 
entreprenörsutbildningarna, inrätta och 
utveckla företagskuvöser och införa en 
förmånlig skattepolitik.

Or. fi

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja egenföretagande 
bland ungdomar genom att skapa 
möjligheter och förmånliga villkor för att 
starta egna företag, t.ex. genom att minska 
byråkratin och införa en förmånlig 
skattepolitik.

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja egenföretagande 
bland ungdomar genom att skapa 
möjligheter och förmånliga villkor för att 
starta egna företag, t.ex. genom att minska 
byråkratin och införa en förmånlig 
skattepolitik samt underlätta tillgången till 
finansiella krediter och faktiska 
möjligheter till rådgivning och 
mentorskap.

Or. en

Ändringsförslag 229
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja egenföretagande 
bland ungdomar genom att skapa 

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja egenföretagande 
bland ungdomar genom att skapa 
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möjligheter och förmånliga villkor för att 
starta egna företag, t.ex. genom att minska 
byråkratin och införa en förmånlig 
skattepolitik.

möjligheter och förmånliga villkor för att 
starta egna företag, t.ex. genom att minska 
byråkratin och införa en förmånlig 
skattepolitik. Parlamentet betonar 
samtidigt att egenföretagande visserligen 
kan vara en helt framkomlig och 
önskvärd väg för ungdomar, men att det i 
detta sammanhang i praktiken 
förekommer många olika slags problem 
som det är angeläget att bekämpa, bland 
annat den ökade risken för insolvens när 
ungdomar grundar nya företag eller den 
ökade risk som unga egenföretagare löper 
att trots arbete drabbas av fattigdom1, den 
i många företag utbredda metoden att 
ersätta reguljära anställningar med unga 
egenföretagares tjänster och på så sätt 
lägga ut lönebikostnader på dessa 
ungdomar samt det ökande problemet 
med falskt egenföretagande.

Or. de

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

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i samråd med 
kommissionen utarbeta en plan för 
skatteincitament med syfte att skapa 
arbetstillfällen för ungdomar och stödja 
företag ”under 35” genom att underlätta 
för i synnerhet små och medelstora 
företag att ge ungdomar 
tillsvidareanställningar. För detta 
ändamål kan medlemsstaterna, såsom 
kommissionen föreslagit i sitt 
sysselsättningspaket, utnyttja verktygen 

                                               
1 Eurofound (2010), ”Working poor in Europe”. Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
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lönekompensation och minskade 
skattekilar, i första hand för de 
socialförsäkrings- och välfärdsavgifter 
som betalas av arbetsgivarna.

Or. it

Ändringsförslag 231
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. För att främja egenföretagande bland 
ungdomar välkomnar Europaparlamentet 
den föreslagna efterföljaren till det 
europeiska instrumentet Progress för 
mikrokrediter som ingår i programmet för 
social förändring och social innovation för 
perioden 2014–2020, för att bättre möta 
efterfrågan, även bland ungdomar.

9. För att främja egenföretagande bland 
ungdomar välkomnar Europaparlamentet 
den föreslagna efterföljaren till det 
europeiska instrumentet Progress för 
mikrokrediter som ingår i programmet för 
social förändring och social innovation för 
perioden 2014–2020 och Europeiska 
investeringsbankens åtagande att 
underlätta ungas tillgång till finansiellt 
stöd, för att bättre möta efterfrågan, även 
bland ungdomar.

Or. en

Ändringsförslag 232
Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. För att främja egenföretagande bland 
ungdomar välkomnar Europaparlamentet 
den föreslagna efterföljaren till det 
europeiska instrumentet Progress för 
mikrokrediter som ingår i programmet för 
social förändring och social innovation för 
perioden 2014–2020, för att bättre möta 

9. Europaparlamentet noterar den 
föreslagna efterföljaren till det europeiska 
instrumentet Progress för mikrokrediter 
som ingår i programmet för social 
förändring och social innovation för 
perioden 2014–2020.
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efterfrågan, även bland ungdomar.

Or. en

Ändringsförslag 233
Ádám Kósa

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. För att främja egenföretagande bland 
ungdomar välkomnar Europaparlamentet 
den föreslagna efterföljaren till det 
europeiska instrumentet Progress för 
mikrokrediter, som ingår i programmet för 
social förändring och social innovation för 
perioden 2014–2020, för att bättre möta 
efterfrågan även bland ungdomar.

9. För att främja egenföretagande bland 
ungdomar välkomnar Europaparlamentet 
den föreslagna efterföljaren till det 
europeiska instrumentet Progress för 
mikrokrediter, som ingår i programmet för 
social förändring och social innovation för 
perioden 2014–2020, för att bättre möta 
efterfrågan även bland ungdomar, här 
ingår även stöd till startandet av 
”garageföretag” redan bland studenter på 
universitet och högskolor.

Or. hu

Ändringsförslag 234
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. För att främja egenföretagande bland 
ungdomar välkomnar Europaparlamentet 
den föreslagna efterföljaren till det 
europeiska instrumentet Progress för 
mikrokrediter som ingår i programmet för 
social förändring och social innovation för 
perioden 2014–2020, för att bättre möta 
efterfrågan, även bland ungdomar.

9. För att främja egenföretagande bland 
ungdomar välkomnar Europaparlamentet 
den föreslagna efterföljaren till det 
europeiska instrumentet Progress för 
mikrokrediter som ingår i programmet för 
social förändring och social innovation för 
perioden 2014–2020, för att bättre möta 
efterfrågan, även bland ungdomar. 
Parlamentet betonar att de tre 
delprogrammen i programmet för social 



PE510.876v01-00 128/179 AM\937186SV.doc

SV

förändring och innovation, Progress, 
Eures samt mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap erbjuder åtgärder för att 
bekämpa ungdomsarbetslöshet.

Or. de

Ändringsförslag 235
Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet välkomnar 
investeringar på kort och medellång sikt, 
t.ex. sysselsättningsinitiativet för 
ungdomar, men varnar för att det råder 
brist på långsiktiga strukturella insatser 
och reformer för att rusta
utbildningssystemen i vissa medlemsstater 
för framtida utmaningar för att de ska 
kunna säkerställa anställbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 236
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet betonar att, 
samtidigt som internetekonomin skapar 
2,6 arbetstillfällen för varje traditionellt 
arbetstillfälle som försvinner, är det
viktigt att unga tillämpar sina 
e-kunskaper i programmering, 
formgivning eller social marknadsföring i 
arbetslivet med hjälp av tillgänglig 
europeisk och nationell finansiering.
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Or. en

Ändringsförslag 237
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet välkomnar 
initiativ för rörlighet inom EU för 
ungdomar som till exempel MobiPro.

Or. de

Ändringsförslag 238
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 9b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet välkomnar 
investeringar på kort och medellång sikt 
som ungdomssysselsättningsinitiativet, 
men påminner om att det saknas en 
långsiktig, strukturell insats och en 
reform som måste göra 
utbildningssystemen i en del 
medlemsstater redo för framtida 
utmaningar för att säkerställa 
anställbarhet.

Or. de

Ändringsförslag 239
Monika Panayotova

Förslag till resolution
Punkt 10
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Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös holistisk strategi för en integrerad 
syn på utbildning, sysselsättning och 
initiativ för egenföretagande för alla 
ungdomar på alla olika nivåer.

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att tillsammans med 
medlemsstaterna utarbeta och genomföra 
en ambitiös holistisk strategi för en 
integrerad syn på utbildning, sysselsättning 
och initiativ för egenföretagande för alla 
ungdomar på alla olika nivåer.
Tillämpningen av en integrerad metod i 
de olika programmen och källorna till 
nationell finansiering och 
EU-finansiering för att skapa 
synergieffekter bidrar till ett 
framgångsrikt genomförande av 
åtgärderna för ungdomssysselsättning. 
Parlamentet rekommenderar att 
kommissionen, inför den kommande 
programperioden 2014-2020, gör en 
omfattande analys av EU-programmen 
och de finansiella resurser som har 
investerats i utbildning och åtgärder mot 
ungdomsarbetslösheten under 
programperioden 2007–2013.

Or. en

Ändringsförslag 240
Hans-Peter Martin

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös holistisk strategi för en integrerad 
syn på utbildning, sysselsättning och 
initiativ för egenföretagande för alla 
ungdomar på alla olika nivåer.

10. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös holistisk strategi för en integrerad 
syn på utbildning, sysselsättning och 
initiativ för egenföretagande och 
arbetskraftsrörlighet för alla ungdomar på 
alla olika nivåer.

Or. de
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Ändringsförslag 241
Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös holistisk strategi för en integrerad 
syn på utbildning, sysselsättning och 
initiativ för egenföretagande för alla 
ungdomar på alla olika nivåer.

10. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös holistisk strategi för en integrerad 
syn på utbildning och 
sysselsättningsinitiativ för alla ungdomar 
på alla olika nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 242
Alejandro Cercas

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös holistisk strategi för en integrerad 
syn på utbildning, sysselsättning och 
initiativ för egenföretagande för alla 
ungdomar på alla olika nivåer.

10. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös holistisk strategi både på EU-nivå 
och nationell nivå för en integrerad syn på 
utbildning, sysselsättning och initiativ för 
egenföretagande för alla ungdomar på alla 
olika nivåer.

Or. es

Ändringsförslag 243
Adam Bielan

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös holistisk strategi för en integrerad 
syn på utbildning, sysselsättning och 

10. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna till ett brett samråd med 
högskolor och andra 
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initiativ för egenföretagande för alla 
ungdomar på alla olika nivåer.

utbildningsinrättningar i syfte att så långt 
som möjligt anpassa deras 
utbildningsalternativ till 
arbetsmarknadens behov. Parlamentet 
efterlyser en ambitiös holistisk strategi för 
en integrerad syn på utbildning, 
sysselsättning och initiativ för 
egenföretagande för alla ungdomar på alla 
olika nivåer.

Or. pl

Ändringsförslag 244
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös holistisk strategi för en integrerad 
syn på utbildning, sysselsättning och 
initiativ för egenföretagande för alla 
ungdomar på alla olika nivåer.

10. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös holistisk strategi för en integrerad 
syn på initiativ för utbildning, 
sysselsättning och startande av företag för 
alla ungdomar på alla olika nivåer.

Or. fr

Ändringsförslag 245
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös holistisk strategi för en integrerad 
syn på utbildning, sysselsättning och 
initiativ för egenföretagande för alla 
ungdomar på alla olika nivåer.

10. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös holistisk strategi för en integrerad 
syn på utbildning, högkvalitativ
sysselsättning och initiativ för 
egenföretagande för alla ungdomar på alla 
olika nivåer.

Or. de
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Ändringsförslag 246
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös holistisk strategi för en integrerad 
syn på utbildning, sysselsättning och 
initiativ för egenföretagande för alla 
ungdomar på alla olika nivåer.

10. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös holistisk strategi för en integrerad 
syn på utbildning, sysselsättning och 
initiativ för egenföretagande för alla 
ungdomar på alla olika nivåer. Utbildning 
för anställbarhet bör klart prioriteras, 
dock utan att inskränka det totala 
utbildningsutbudet.

Or. de

Ändringsförslag 247
Ádám Kósa

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet efterlyser ett 
ambitiöst holistiskt politiskt perspektiv 
med en integrerad syn på utbildning, 
sysselsättning och initiativ för 
egenföretagande för alla ungdomar på alla 
olika nivåer.

10. Europaparlamentet efterlyser ett
ambitiöst holistiskt politiskt perspektiv 
med en integrerad syn på utbildning, 
sysselsättning och initiativ för 
egenföretagande för alla ungdomar på alla 
olika nivåer, där särskild vikt läggs vid 
förvärvandet av bredare kompetens i 
främmande språk och i gemensamma 
sociala värderingar såsom tolerans och 
samarbete, vilket redan är prioriterat i det 
allmänna skolsystemet.

Or. hu
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Ändringsförslag 248
Ole Christensen, Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös holistisk strategi för en integrerad 
syn på utbildning, sysselsättning och 
initiativ för egenföretagande för alla 
ungdomar på alla olika nivåer.

10. Europaparlamentet efterlyser en 
ambitiös holistisk strategi för en integrerad 
syn på utbildning, sysselsättning och 
initiativ för egenföretagande för alla 
ungdomar på alla olika nivåer. 
Parlamentet betonar att 
ungdomsarbetslösheten har samband med 
en allmän brist på ekonomisk tillväxt i 
EU. Parlamentet understryker därför att 
man omedelbart måste prioritera en 
sysselsättningsvänlig tillväxt som även 
gynnar de unga och att undanröja 
strukturella hinder för ungas inträde på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 249
Emilie Turunen, Ole Christensen

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag 
till ett europeiskt ungdomskårsprogram i 
syfte att överallt i Europa ge unga som 
inte fyllt 30 år möjlighet att frivilligarbeta 
i en annan medlemsstat i upp till 
tre månader. Parlamentet konstaterar att 
tanken med den europeiska 
ungdomskåren är att ge unga människor 
möjlighet att tillämpa och förbättra sina 
utbildningsmässiga och sociala 
färdigheter, öka sin kunskap om andra 
medlemsstater samt främja vänskap och 
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integration i hela EU. Parlamentet 
betonar att ungdomskårens arbete måste 
ske ideellt och utan ersättning och att det 
inte får ersätta befintliga arbetstillfällen i 
landet i fråga. Parlamentet anser att en 
europeisk ungdomskår bör betraktas som 
ett offentligt-privat partnerskap för att 
inrätta ett program inom vilket unga kan 
få individuella bidrag som täcker rese-
och boendekostnader under högst tre 
månader. 

Or. en

Ändringsförslag 250
Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet anser att 
utbildningsinrättningarna måste 
garantera praktikstudieplatser för sina 
elever som ett sätt att få erfarenhet på det 
område de valt, så att deras inlärning och 
kontakt med arbetslivet underlättas.

Or. pt

Ändringsförslag 251
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 10b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10b. Europaparlamentet betonar behovet 
av att medlemsstaterna reglerar 
praktikplatserna. De måste tillhöra 
elevernas utbildningsområde och 
oavlönad praktik måste förbjudas.
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Or. pt

Ändringsförslag 252
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
med ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
arbetspraktik. Parlamentet betonar att det 
behövs aktivt främjande och åtgärder för 
att höja medvetenheten om sådana 
program bland företagare.

11. Europaparlamentet stöder den 
europeiska kvalitetsstadgan för praktik-
och lärlingsperioder1 och uppmanar 
kommissionen och rådet att formellt 
stödja denna. Parlamentet uppmanar 
rådet och medlemsstaterna att som ett 
första steg lägga fram ett förslag till
rådets rekommendation om den 
europeiska kvalitetsstadgan för praktik-
och lärlingsperioder. Parlamentet betonar 
att praktikperioder som ingår i en 
utbildning inte får ersätta befintliga 
arbetstillfällen och måste uppfylla vissa 
minimikrav. Några krav som måste 
uppfyllas är att det ska ges en 
sammanfattning av arbetsbeskrivningen 
eller de kvalifikationer som ska förvärvas, 
att praktikperioderna ska vara 
tidsbegränsade, att det ges en 
minimiersättning som grundas på de 
faktiska levnadskostnaderna på den plats 
där praktiken genomförs och som följer 
nationella traditioner, att det 
tillhandahålls försäkringar inom relevant 
arbetsområde samt 
socialförsäkringsförmåner enligt lokala 
standarder och att det finns en tydlig 
koppling till utbildningsprogrammet i 
fråga. Parlamentet betonar att det behövs 
aktivt främjande och åtgärder för att höja 
medvetenheten om sådana krav bland 
företagare. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att följa upp detta med 
högkvalitativa ramar för praktik- och 

                                               
1 Internet: http://qualityinternships.eu
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lärlingsprogram med ekonomiskt stöd och 
obligatorisk övervakning, samt en 
gemensam kvalitetsstandard för praktik-
och lärlingsprogram samt arbetspraktik.

Or. en

Ändringsförslag 253
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
med ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
arbetspraktik. Parlamentet betonar att det 
behövs aktivt främjande och åtgärder för 
att höja medvetenheten om sådana program 
bland företagare.

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
genom att se till att praktikprogrammen 
skräddarsys efter de ungas behov och 
inkluderar skäliga löner, 
arbetstagarrättigheter och arbetsvillkor 
som inte underminerar den befintliga 
personalens löner och villkor, med 
ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
arbetspraktik. Parlamentet betonar att det 
behövs aktivt främjande och åtgärder för 
att höja medvetenheten om sådana 
program.

Or. en

Ändringsförslag 254
Hans-Peter Martin

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera ett 
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högkvalitativa ramar för praktikprogram
med ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
arbetspraktik. Parlamentet betonar att det 
behövs aktivt främjande och åtgärder för 
att höja medvetenheten om sådana program 
bland företagare.

högkvalitativt europeiskt ramprogram för 
praktikprogram med ekonomiskt stöd och 
obligatorisk övervakning, samt en 
gemensam obligatorisk kvalitetsstandard 
för praktikprogram och arbetspraktik. 
Parlamentet betonar att det behövs aktivt 
främjande och åtgärder för att höja 
medvetenheten om sådana program bland 
företagare.

Or. de

Ändringsförslag 255
Ole Christensen, Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
med ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
arbetspraktik. Parlamentet betonar att det 
behövs aktivt främjande och åtgärder för 
att höja medvetenheten om sådana program 
bland företagare.

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
med ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
arbetspraktik, inklusive kriterier för skälig 
lön, arbetsvillkor samt hälso- och 
säkerhetsstandarder oberoende av 
praktik- eller arbetspraktikperiodernas 
längd. Parlamentet betonar att det behövs 
aktivt främjande och åtgärder för att höja 
medvetenheten om sådana program bland 
företagare.

Or. en

Ändringsförslag 256
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 11
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Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
med ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
arbetspraktik. Parlamentet betonar att det 
behövs aktivt främjande och åtgärder för 
att höja medvetenheten om sådana program 
bland företagare.

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
med ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
arbetspraktik för att med tydliga 
bestämmelser förhindra att praktikanter 
utnyttjas som billig ersättning för 
anställningar. Parlamentet betonar att det 
behövs aktivt främjande och åtgärder för 
att höja medvetenheten om sådana program 
bland företagare.

Or. de

Ändringsförslag 257
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
med ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
arbetspraktik. Parlamentet betonar att det 
behövs aktivt främjande och åtgärder för 
att höja medvetenheten om sådana program 
bland företagare.

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
med ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
arbetspraktik. Det ska framhållas att all 
praktik som är längre än en månad ska 
ersättas i enlighet med arbetsinsatsen.
Parlamentet betonar att det behövs aktivt 
främjande och åtgärder för att höja 
medvetenheten om sådana program bland 
företagare.

Or. de
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Ändringsförslag 258
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
med ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
arbetspraktik. Parlamentet betonar att det 
behövs aktivt främjande och åtgärder för 
att höja medvetenheten om sådana program 
bland företagare.

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram, 
inklusive åtgärder för rörlighet till andra 
länder i Europeiska unionen och runt om 
i världen, med ekonomiskt stöd och 
obligatorisk övervakning, samt en 
gemensam kvalitetsstandard för 
praktikprogram och arbetspraktik. 
Parlamentet betonar att det behövs aktivt 
främjande och åtgärder för att höja 
medvetenheten om sådana program bland 
företagare.

Or. en

Ändringsförslag 259
Sylvana Rapti, Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
med ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
arbetspraktik. Parlamentet betonar att det 
behövs aktivt främjande och åtgärder för 
att höja medvetenheten om sådana program 
bland företagare.

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
med ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning och kontroll för att förhindra 
att praktikanter utnyttjas i stället för 
heltidsanställda, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
arbetspraktik. Parlamentet betonar att det 
behövs aktivt främjande och åtgärder för 
att höja medvetenheten om sådana program 
bland företagare.
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Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
med ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
arbetspraktik. Parlamentet betonar att det 
behövs aktivt främjande och åtgärder för 
att höja medvetenheten om sådana program 
bland företagare.

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
med tydlig uppgift om praktikanternas 
rättigheter och skyldigheter och med 
ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
arbetspraktik. Parlamentet betonar att det 
behövs aktivt främjande och åtgärder för 
att höja medvetenheten om sådana program 
bland företagare. Parlamentet uppmanar 
även medlemsstaterna att säkerställa att 
praktikanterna får skälig lön enligt 
kollektivavtal och lagstadgad minimilön.

Or. en

Ändringsförslag 261
Csaba Sógor

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
med ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
med ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
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arbetspraktik. Parlamentet betonar att det 
behövs aktivt främjande och åtgärder för 
att höja medvetenheten om sådana program 
bland företagare.

arbetspraktik. Parlamentet betonar att det 
behövs aktivt främjande och åtgärder för 
att höja medvetenheten om sådana program 
bland företagare. Parlamentet uppmanar 
till samarbete mellan medlemsstaternas 
utbildningsinstitutioner liksom statliga 
och privata företag samt icke-statliga 
organisationer när det gäller att 
fortlöpande hålla kontakten och utbyta 
information om tillgängliga 
utbildningsplatser och heltids- eller 
deltidsarbeten. Parlamentet uppmanar 
därför medlemsstaterna att med alla 
tillgängliga medel informera unga 
arbetstagare om de tillgängliga 
praktikplatser och arbetstillfällen som 
finns i regionen.

Or. hu

Ändringsförslag 262
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
med ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
arbetspraktik. Parlamentet betonar att det 
behövs aktivt främjande och åtgärder för 
att höja medvetenheten om sådana program 
bland företagare.

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera 
högkvalitativa ramar för praktikprogram 
med ekonomiskt stöd och obligatorisk 
övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och 
arbetspraktik. Parlamentet betonar att det 
behövs aktivt främjande och åtgärder för 
att höja medvetenheten om sådana program 
bland företagare. Parlamentet betonar att 
ungdomar inte får utnyttjas med obetald 
praktik och att sådana arbetsvillkor ska 
avse ett tidsbegränsat utbildningsprogram 
med rådgivning, övervakning och 
lärandemål.

Or. de
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Ändringsförslag 263
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att särskilt 
uppmärksamma den högre 
ungdomsarbetslösheten bland invandrare 
och prioritera integration på 
arbetsmarknaden och ”införlivande av 
integration”  eftersom arbete är nyckeln 
till framgångsrik integration.

Or. de

Ändringsförslag 264
Minodora Cliveti

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet beklagar att de 
unga kommer in sent på arbetsmarknaden 
och att de slutliga avgifterna för en full 
pension påverkas av detta. Parlamentet 
anser därför att praktikperioder bör tas 
med i beräkningen av den slutliga 
pensionen.

Or. en

Ändringsförslag 265
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet betonar att 
praktik och lärlingsutbildning spelar en 
viktig roll för att ge den första 
arbetslivserfarenheten och utgör en viktig 
inkörsport för att komma in på 
arbetsmarknaden och för att utvecklas 
som person.

Or. el

Ändringsförslag 266
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla sina 
yrkesutbildningssystem enligt 
arbetsmarknadens krav och behov och att 
främja en ständig dialog mellan anordlare 
av yrkesutbildning och arbetsgivare för att 
säkerställa att de som slutar skolan har 
färdigheter och kompetenser som 
uppfyller arbetsgivarnas förväntningar.

Or. en

Ändringsförslag 267
Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att särskilt 
uppmärksamma den högre
ungdomsarbetslösheten bland invandrare 
och prioritera frågan med integration på 
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arbetsmarknaden och ”införlivande av 
integration”, eftersom arbete är nyckeln 
till en framgångsrik integration.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att före slutet av 2013 
utarbeta ett tydligt förslag till en kvalitativ 
ram för praktikprogram med exakta 
kvalitetskriterier i enlighet med 
kommissionens förslag om fastställande 
av den andra fasen av samråd med 
arbetsmarknadens parter på europeisk 
nivå i fråga om kvalitetskriterier för 
praktikprogram (COM(2012)0728).

Or. en

Ändringsförslag 269
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 11b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11b. Europaparlamentet stöder stärkandet 
och utvidgningen av praktik- och 
lärlingsprogram i utbildningssystemet 
(teknisk gymnasieutbildning, 
grundläggande yrkesutbildning och 
högskoleutbildning). För praktik- och 
lärlingsplatser måste man dock införa 
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regler och villkor så att de inte fungerar 
som substitut för befintliga arbetsplatser 
eller kommande sysselsättningsbehov. 

Or. el

Ändringsförslag 270
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att den 
europeiska alliansen för lärlingsutbildning 
också bör stödja europeiska och nationella 
kampanjer för att ändra uppfattningen om 
yrkesutbildning och bör organisera ett 
regelbundet diskussionsforum om 
övervakningen av den europeiska 
lärlingsstrategin med alla relevanta 
europeiska och nationella intressenter. 
Parlamentet betonar att stimulansåtgärder 
också bör tillhandahållas för att underlätta 
finansieringen av gränsöverskridande 
utbildningsverksamhet som gör det möjligt 
för företag och organisationer för 
arbetsmarknadens parter att delta i 
inrättandet av dubbla utbildningssystem.

12. Europaparlamentet betonar att den 
europeiska alliansen för lärlingsutbildning 
också bör stödja europeiska, nationella, 
regionala och lokala kampanjer för att 
ändra uppfattningen om yrkesutbildning 
och bör organisera ett regelbundet 
diskussionsforum om övervakningen av 
den europeiska lärlingsstrategin med alla 
relevanta europeiska, nationella, regionala 
och lokala intressenter. Parlamentet 
betonar att stimulansåtgärder också bör 
tillhandahållas för att underlätta 
finansieringen av gränsöverskridande 
utbildningsverksamhet som gör det möjligt 
för företag och organisationer för 
arbetsmarknadens parter att delta i 
inrättandet av dubbla utbildningssystem.

Or. de

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

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att den 
europeiska alliansen för lärlingsutbildning 
också bör stödja europeiska och nationella

12. Europaparlamentet betonar att den 
europeiska alliansen för lärlingsutbildning 
också bör stödja europeiska, nationella, 
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kampanjer för att ändra uppfattningen om 
yrkesutbildning och bör organisera ett 
regelbundet diskussionsforum om 
övervakningen av den europeiska 
lärlingsstrategin med alla relevanta 
europeiska och nationella intressenter. 
Parlamentet betonar att stimulansåtgärder 
också bör tillhandahållas för att underlätta 
finansieringen av gränsöverskridande 
utbildningsverksamhet som gör det möjligt 
för företag och organisationer för 
arbetsmarknadens parter att delta i 
inrättandet av dubbla utbildningssystem.

regionala och lokala kampanjer för att 
ändra uppfattningen om yrkesutbildning 
och bör organisera ett regelbundet 
diskussionsforum om övervakningen av 
den europeiska lärlingsstrategin med alla 
relevanta europeiska, nationella, regionala 
och lokala intressenter. Parlamentet 
betonar att stimulansåtgärder också bör 
tillhandahållas för att underlätta 
finansieringen av gränsöverskridande 
utbildningsverksamhet som gör det möjligt 
för företag och organisationer för 
arbetsmarknadens parter att delta i 
inrättandet av dubbla utbildningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 272
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att den 
europeiska alliansen för lärlingsutbildning 
också bör stödja europeiska och nationella
kampanjer för att ändra uppfattningen om 
yrkesutbildning och bör organisera ett 
regelbundet diskussionsforum om 
övervakningen av den europeiska 
lärlingsstrategin med alla relevanta 
europeiska och nationella intressenter. 
Parlamentet betonar att stimulansåtgärder 
också bör tillhandahållas för att 
underlätta finansieringen av 
gränsöverskridande utbildningsverksamhet 
som gör det möjligt för företag och 
organisationer för arbetsmarknadens 
parter att delta i inrättandet av dubbla 
utbildningssystem.

12. Europaparlamentet uppmanar 
europeiska arbetsmarknadsparter att 
fortsätta sina resultatinriktade 
förhandlingar i fråga om en allians för 
lärlingsutbildning. Parlamentet betonar att
en sådan allians också bör stödja 
kampanjer för att ändra uppfattningen om 
yrkesutbildning och bör organisera ett 
regelbundet diskussionsforum om 
övervakningen av den europeiska 
lärlingsstrategin med alla relevanta 
intressenter. Parlamentet betonar vidare att
tillgången till finansiering av 
gränsöverskridande utbildningsverksamhet 
måste förbättras och uppmanar 
arbetsmarknadens parter att även 
fortsättningsvis aktivt delta i inrättandet av 
dubbla utbildningssystem.

Or. en
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Ändringsförslag 273
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att den 
europeiska alliansen för lärlingsutbildning 
också bör stödja europeiska och nationella 
kampanjer för att ändra uppfattningen om 
yrkesutbildning och bör organisera ett 
regelbundet diskussionsforum om 
övervakningen av den europeiska 
lärlingsstrategin med alla relevanta 
europeiska och nationella intressenter. 
Parlamentet betonar att stimulansåtgärder 
också bör tillhandahållas för att underlätta 
finansieringen av gränsöverskridande 
utbildningsverksamhet som gör det möjligt 
för företag och organisationer för 
arbetsmarknadens parter att delta i 
inrättandet av dubbla utbildningssystem.

12. Europaparlamentet betonar att den 
europeiska alliansen för lärlingsutbildning 
också bör stödja europeiska och nationella 
kampanjer för att ändra uppfattningen om 
yrkesutbildning, och se till att 
antagningskrav till högskolan är lika för 
deras elever. Den bör organisera ett 
regelbundet diskussionsforum om 
övervakningen av den europeiska 
lärlingsstrategin med alla relevanta 
europeiska och nationella intressenter. 
Parlamentet betonar att stimulansåtgärder 
också bör tillhandahållas för att underlätta 
finansieringen av gränsöverskridande 
utbildningsverksamhet som gör det möjligt 
för företag och organisationer för 
arbetsmarknadens parter att delta i 
inrättandet av dubbla utbildningssystem.

Or. pt

Ändringsförslag 274
Anthea McIntyre

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att den 
europeiska alliansen för lärlingsutbildning 
också bör stödja europeiska och nationella 
kampanjer för att ändra uppfattningen om 
yrkesutbildning och bör organisera ett 
regelbundet diskussionsforum om 
övervakningen av den europeiska 

12. Europaparlamentet betonar att den 
europeiska alliansen för lärlingsutbildning 
också bör stödja europeiska och nationella 
kampanjer för att ändra uppfattningen om 
yrkesutbildning och bör organisera ett 
regelbundet diskussionsforum om 
övervakningen av den europeiska 
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lärlingsstrategin med alla relevanta 
europeiska och nationella intressenter. 
Parlamentet betonar att stimulansåtgärder 
också bör tillhandahållas för att underlätta 
finansieringen av gränsöverskridande 
utbildningsverksamhet som gör det möjligt 
för företag och organisationer för 
arbetsmarknadens parter att delta i 
inrättandet av dubbla utbildningssystem.

lärlingsstrategin med alla relevanta 
europeiska och nationella intressenter. 
Parlamentet betonar att stimulansåtgärder 
också bör tillhandahållas för att underlätta 
gränsöverskridande utbildningsverksamhet 
som gör det möjligt för företag och 
organisationer för arbetsmarknadens parter 
att delta i inrättandet av dubbla 
utbildningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 275
Ole Christensen, Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att den 
europeiska alliansen för lärlingsutbildning 
också bör stödja europeiska och nationella 
kampanjer för att ändra uppfattningen om 
yrkesutbildning och bör organisera ett 
regelbundet diskussionsforum om 
övervakningen av den europeiska 
lärlingsstrategin med alla relevanta 
europeiska och nationella intressenter. 
Parlamentet betonar att stimulansåtgärder 
också bör tillhandahållas för att underlätta 
finansieringen av gränsöverskridande 
utbildningsverksamhet som gör det möjligt 
för företag och organisationer för 
arbetsmarknadens parter att delta i 
inrättandet av dubbla utbildningssystem.

12. Europaparlamentet betonar att den 
europeiska alliansen för lärlingsutbildning 
också bör stödja europeiska och nationella 
kampanjer för att ändra uppfattningen om 
yrkesutbildning och bör organisera ett 
regelbundet diskussionsforum om 
övervakningen av den europeiska 
lärlingsstrategin med alla relevanta 
europeiska och nationella intressenter. 
Parlamentet betonar att stimulansåtgärder 
också bör tillhandahållas för att underlätta 
finansieringen av gränsöverskridande 
utbildningsverksamhet som gör det möjligt 
för företag och organisationer för 
arbetsmarknadens parter att delta i 
inrättandet av dubbla utbildningssystem.
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om en 
allians för lärlingsutbildning och 
kvalitetskriterier för praktikprogram, 
inbegripet en definition av högkvalitativa 
praktikprogram med kriterier för skälig 
lön, arbetsvillkor samt hälso- och 
säkerhetsstandarder oberoende av 
praktikperiodernas längd.
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Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att den 
europeiska alliansen för lärlingsutbildning 
också bör stödja europeiska och nationella 
kampanjer för att ändra uppfattningen om 
yrkesutbildning och bör organisera ett 
regelbundet diskussionsforum om 
övervakningen av den europeiska 
lärlingsstrategin med alla relevanta 
europeiska och nationella intressenter. 
Parlamentet betonar att stimulansåtgärder 
också bör tillhandahållas för att underlätta 
finansieringen av gränsöverskridande 
utbildningsverksamhet som gör det möjligt 
för företag och organisationer för 
arbetsmarknadens parter att delta i 
inrättandet av dubbla utbildningssystem.

12. Europaparlamentet betonar att den 
europeiska alliansen för lärlingsutbildning 
också bör stödja europeiska och nationella, 
regionala och lokala kampanjer för att 
ändra uppfattningen om yrkesutbildning 
och bör organisera ett regelbundet 
diskussionsforum om övervakningen av 
den europeiska lärlingsstrategin med alla 
relevanta europeiska och nationella 
intressenter. Parlamentet betonar att 
stimulansåtgärder också bör tillhandahållas 
för att underlätta finansieringen av 
gränsöverskridande utbildningsverksamhet 
som gör det möjligt för företag och 
organisationer för arbetsmarknadens parter 
att delta i inrättandet av dubbla 
utbildningssystem.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i samråd med 
kommissionen utarbeta åtgärder och 
lättnader för lärlingsanställningar och 
starta eget-bidrag till företag som startas 
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av unga som inte fyllt 35 år. 
Medlemsstaterna bör i synnerhet 
garantera mer omfattande och bättre 
stödåtgärder vid företagsstart, 
informationskampanjer om möjligheter 
och framtidsutsikter för egenföretagande, 
bättre samarbete mellan 
arbetsmarknadsmyndigheter samt stöd till 
företag även i form av 
(mikro)finansiering.

Or. it

Ändringsförslag 278
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet betonar att 
praktikanter inte på något sätt får ersättar 
vanliga anställda eller underminera deras 
löner och arbetsvillkor. Parlamentet 
understryker därför att alla praktikanter 
eller personer som genomgår 
yrkesutbildning bör få skäliga löner och 
anställningsvillkor samt fullständiga 
fackliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 279
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att undanröja befintliga 
hinder för gränsöverskridande lärlings-
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och praktikprogram för att bättre anpassa 
utbudet till efterfrågan när det gäller 
möjligheterna till arbetspraktik och 
därigenom förbättra möjligheterna till 
rörlighet och sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 280
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet understryker 
behovet av att förbättra ramen för sociala 
partnerskap och socialt ansvar bland 
företagen för att de bättre ska kunna 
införliva den europeiska kvalitetsstadgan 
för praktikplatser och lärlingsutbildning 
samt ungdomsgarantin. 

Or. en

Ändringsförslag 281
Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att främja unga 
arbetstagares rörlighet genom ytterligare 
framsteg för att uppnå ömsesidigt 
erkännande av kvalifikationer och 
kompetens samt ökad samordning av de 
nationella sociala trygghetssystemen, 
framför allt pensionssystemen, och genom 
att fortsätta att i stor utsträckning investera 
i språkinlärning.

13. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att göra ytterligare 
framsteg för att uppnå ömsesidigt 
erkännande av kvalifikationer och 
kompetens samt ökad samordning av de 
nationella sociala trygghetssystemen, 
framför allt pensionssystemen. 
Parlamentet betonar dock att en  eventuell 
harmonsering inte får underminera 
arbetstagarnas sociala rättigheter och 
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arbetsvillkor utan däremot bör stärka 
skyddet och de sociala rättigheterna inom 
EU så mycket som möjligt. Vidare bör 
medlemsstaterna i stor utsträckning 
investera i språkinlärning.

Or. en

Ändringsförslag 282
Alejandro Cercas

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att främja unga 
arbetstagares rörlighet genom ytterligare 
framsteg för att uppnå ömsesidigt 
erkännande av kvalifikationer och 
kompetens samt ökad samordning av de 
nationella sociala trygghetssystemen, 
framför allt pensionssystemen, och genom 
att fortsätta att i stor utsträckning investera 
i språkinlärning.

13. Europaparlamentet uppmuntrar 
unionen och medlemsstaterna att förbättra 
ett ömsesidigt erkännande av 
kvalifikationer och kompetens samt ökad 
samordning av de nationella sociala 
trygghetssystemen, framför allt 
pensionssystemen, och genom att fortsätta 
att i stor utsträckning investera i 
språkinlärning.

Or. es

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

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att främja unga 
arbetstagares rörlighet genom ytterligare 
framsteg för att uppnå ömsesidigt 
erkännande av kvalifikationer och 
kompetens samt ökad samordning av de 

13. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att främja ungas 
sysselsättningsmöjligheter främst på eget
territorium och därutöver underlätta unga 
arbetstagares rörlighet till andra 
EU-länder och övriga delar av världen, 
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nationella sociala trygghetssystemen, 
framför allt pensionssystemen, och genom 
att fortsätta att i stor utsträckning investera 
i språkinlärning.

genom åtgärder som kan förbättra deras 
utbildning och erfarenhet, och genom 
ytterligare framsteg för att uppnå 
ömsesidigt erkännande av kvalifikationer 
och kompetens samt ökad samordning av 
de nationella sociala trygghetssystemen, 
framför allt pensionssystemen, och genom 
att fortsätta att i stor utsträckning investera 
i språkinlärning.

Or. en

Ändringsförslag 284
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att främja unga 
arbetstagares rörlighet genom ytterligare 
framsteg för att uppnå ömsesidigt 
erkännande av kvalifikationer och 
kompetens samt ökad samordning av de 
nationella sociala trygghetssystemen, 
framför allt pensionssystemen, och genom 
att fortsätta att i stor utsträckning investera 
i språkinlärning.

13. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att främja unga 
arbetstagares rörlighet genom ytterligare 
framsteg för att uppnå ömsesidigt 
erkännande av kvalifikationer och 
kompetens samt ökad samordning av de 
nationella sociala trygghetssystemen, 
framför allt pensionssystemen, och genom 
att fortsätta att i stor utsträckning investera 
i förskoleverksamhet och språkinlärning.

Or. de

Ändringsförslag 285
Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att främja unga 
arbetstagares rörlighet genom ytterligare 

13. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att stödja unga 
arbetstagares rörlighet genom ytterligare 
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framsteg för att uppnå ömsesidigt 
erkännande av kvalifikationer och 
kompetens samt ökad samordning av de 
nationella sociala trygghetssystemen, 
framför allt pensionssystemen, och genom 
att fortsätta att i stor utsträckning investera 
i språkinlärning.

framsteg för att uppnå ömsesidigt 
erkännande av kvalifikationer och 
kompetens samt ökad samordning av de 
nationella sociala trygghetssystemen, 
framför allt pensionssystemen, och genom 
att fortsätta att i stor utsträckning investera 
i språkinlärning.

Or. pt

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

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att främja unga 
arbetstagares rörlighet genom ytterligare 
framsteg för att uppnå ömsesidigt 
erkännande av kvalifikationer och 
kompetens samt ökad samordning av de 
nationella sociala trygghetssystemen, 
framför allt pensionssystemen, och genom 
att fortsätta att i stor utsträckning investera 
i språkinlärning.

13. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att främja unga 
arbetstagares regionala och 
gränsöverskridande rörlighet genom 
ytterligare framsteg för att uppnå 
ömsesidigt erkännande av kvalifikationer 
och kompetens samt ökad samordning av 
de nationella sociala trygghetssystemen, 
framför allt pensionssystemen, och genom 
att fortsätta att i stor utsträckning investera 
i språkinlärning.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att främja unga 

13. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att säkerställa unga 
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arbetstagares rörlighet genom ytterligare 
framsteg för att uppnå ömsesidigt 
erkännande av kvalifikationer och 
kompetens samt ökad samordning av de 
nationella sociala trygghetssystemen, 
framför allt pensionssystemen, och genom 
att fortsätta att i stor utsträckning investera 
i språkinlärning.

arbetstagares rörlighet genom ytterligare 
framsteg för att uppnå ömsesidigt 
erkännande av kvalifikationer och 
kompetens samt ökad samordning av de 
nationella sociala trygghetssystemen, 
framför allt möjligheten att överföra 
pensionsrättigheter och 
arbetslöshetsförmåner, och genom att 
fortsätta att i stor utsträckning investera i 
språkinlärning.

Or. en

Ändringsförslag 288
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att främja unga 
arbetstagares rörlighet genom ytterligare 
framsteg för att uppnå ömsesidigt 
erkännande av kvalifikationer och 
kompetens samt ökad samordning av de 
nationella sociala trygghetssystemen, 
framför allt pensionssystemen, och genom 
att fortsätta att i stor utsträckning 
investera i språkinlärning.

13. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att främja ungas 
sysselsättningsmöjligheter främst på eget
territorium och skapa möjligheter till 
rörlighet för unga arbetstagare.
Parlamentet välkomnar att det ges 
möjlighet till rörlighet men påpekar att 
det kan få negativa konsekvenser i form 
av kompetensslöseri, kunskapsbrist och 
kunskapsförlust på grund av att 
människor lämnar de krisdrabbade 
regionerna. Parlamentet betonar att det 
inte finns tillräcklig kunskap om de 
befintliga rättigheterna i fråga om 
samordning av social trygghet och 
erkännande av kvalifikationer och 
uppmanar kommissionen att ytterligare 
förbättra Eures rådgivningsnätverk och 
Eures-projekten.

Or. en
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Ändringsförslag 289
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkra sin politik med åtgärder för att unga 
människor lättare ska kunna återvända 
hem till sina ursprungsländer och på så 
sätt förhindra kompetensflykt och förlust 
av humankapital.

Or. en

Ändringsförslag 290
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
utarbeta riktlinjer och åtgärder för att 
unga människor lättare ska kunna 
återvända till sina hemländer och på så 
sätt förhindra kunskapsbrist och förlust 
av humankapital.

Or. en

Ändringsförslag 291
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till resolution
Punkt 14
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet understryker 
behovet att genomföra reformer av Eures 
för att aktivt matcha arbetssökande med 
lediga jobb och, där det är nödvändigt, 
reformera de offentliga 
arbetsförmedlingarna så att de på ett bättre 
sätt inriktar sin verksamhet och sina 
strategier på ungdomar. Parlamentet 
betonar att det är nödvändigt att öka 
kännedomen om Eures-portalen för att 
göra den mer synlig och tillgänglig som 
ett karriärrådgivningssystem som hjälper 
studerande att bli mer medvetna om sina 
målsättningar och sin kompetens samt om 
de arbetsmöjligheter som står till buds.

14. Europaparlamentet beklagar att Eures 
inte är ett effektivt verktyg för 
arbetssökande och främjande av 
ungdomars frivilliga rörlighet.
Parlamentet understryker behovet av att 
genomföra reformer av Eures för att aktivt 
matcha arbetssökande med lediga jobb och, 
där det är nödvändigt, reformera de 
offentliga arbetsförmedlingarna så att de på 
ett bättre sätt inriktar sin verksamhet och 
sina strategier på ungdomar. Parlamentet 
betonar att Eures bör bli en verklig 
plattform som sammankopplar alla
offentliga arbetsförmedlingar i 
medlemsstaterna med en så uppdaterad 
information som möjligt och kriterier för 
att utvärdera anställningserbjudanden 
och urval av sökande. Parlamentet anser 
att Eures bör ha ett system för att 
underlätta genomförandet av 
anställningsintervjuer.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet understryker 
behovet att genomföra reformer av Eures 
för att aktivt matcha arbetssökande med 
lediga jobb och, där det är nödvändigt, 
reformera de offentliga 
arbetsförmedlingarna så att de på ett 
bättre sätt inriktar sin verksamhet och sina 
strategier på ungdomar. Parlamentet 
betonar att det är nödvändigt att öka 

14. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fortsätta reformen 
och utvecklingen av effektiva offentliga 
arbetsförmedlingar så att de på ett bättre 
sätt inriktar sin verksamhet och sina 
strategier på ungdomar, vilket är en 
grundläggande del i alla 
ungdomsgarantistrategier. Parlamentet 
betonar även behovet att genomföra 
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kännedomen om Eures-portalen för att göra 
den mer synlig och tillgänglig som ett 
karriärrådgivningssystem som hjälper 
studerande att bli mer medvetna om sina 
målsättningar och sin kompetens samt om 
de arbetsmöjligheter som står till buds.

reformer av Eures i syfte att aktivt matcha 
arbetssökande och personer som byter 
arbete med lediga jobb och öka 
kännedomen om Eures-portalen för att göra 
den mer synlig och tillgänglig som ett 
karriärrådgivningssystem som hjälper 
studerande att bli mer medvetna om sina 
målsättningar och sin kompetens samt om 
de arbetsmöjligheter som står till buds.

Or. en

Ändringsförslag 293
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet understryker 
behovet att genomföra reformer av Eures
för att aktivt matcha arbetssökande med 
lediga jobb och, där det är nödvändigt, 
reformera de offentliga 
arbetsförmedlingarna så att de på ett 
bättre sätt inriktar sin verksamhet och 
sina strategier på ungdomar. Parlamentet 
betonar att det är nödvändigt att öka 
kännedomen om Eures-portalen för att göra 
den mer synlig och tillgänglig som ett 
karriärrådgivningssystem som hjälper 
studerande att bli mer medvetna om sina 
målsättningar och sin kompetens samt om 
de arbetsmöjligheter som står till buds.

14. Europaparlamentet understryker de 
goda erfarenheterna med Eures, särskilt 
när det gäller rådgivningen om de 
rättigheter som den fria rörligheten för 
arbetstagare innebär. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att utvidga 
Eures rådgivningsnätverk och
koncentrera sig på att informera 
medborgarna om deras rättigheter på den 
europeiska arbetsmarknaden. 
Parlamentet påpekar att Eures aktivt kan 
matcha arbetssökande och personer som 
byter arbete med lediga jobb. Parlamentet 
betonar att det är nödvändigt att öka 
kännedomen om Eures-portalen för att göra 
den mer synlig och tillgänglig som ett 
rådgivningssystem för medborgarna som 
kan rikta sig till de unga även genom 
”Ditt första Eures-jobb”.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet understryker 
behovet att genomföra reformer av Eures 
för att aktivt matcha arbetssökande med 
lediga jobb och, där det är nödvändigt, 
reformera de offentliga 
arbetsförmedlingarna så att de på ett bättre 
sätt inriktar sin verksamhet och sina 
strategier på ungdomar. Parlamentet 
betonar att det är nödvändigt att öka 
kännedomen om Eures-portalen för att göra 
den mer synlig och tillgänglig som ett 
karriärrådgivningssystem som hjälper 
studerande att bli mer medvetna om sina 
målsättningar och sin kompetens samt om 
de arbetsmöjligheter som står till buds.

14. Europaparlamentet understryker 
behovet att genomföra reformer av Eures
för att aktivt matcha arbetssökande med 
lediga jobb och, där det är nödvändigt, 
reformera de offentliga 
arbetsförmedlingarna så att de på ett bättre 
sätt inriktar sin verksamhet och sina 
strategier på ungdomar. Parlamentet 
betonar att det är nödvändigt att öka 
kännedomen om Eures-portalen för att göra 
den mer synlig och tillgänglig som ett 
karriärrådgivningssystem som hjälper 
studerande att bli mer medvetna om sina 
målsättningar och sin kompetens samt om 
de arbetsmöjligheter som står till buds. 
Parlamentet uppmanar även till en större 
samordning mellan Eures och andra 
portaler och tjänster för medborgare och 
företag (t.ex. Europe Direct-kontoren 
eller European Enterprise Network för 
små och medelstora företag) för att de 
tjänster som tillhandahålls ska få en 
större effektivitet och genomslagskraft.

Or. en

Ändringsförslag 295
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet understryker 
behovet att genomföra reformer av Eures 
för att aktivt matcha arbetssökande med 
lediga jobb och, där det är nödvändigt, 
reformera de offentliga 

14. Europaparlamentet understryker 
behovet att genomföra reformer av Eures 
för att aktivt matcha arbetssökande med 
lediga jobb, med särskild inriktning på att 
åtgärda de geografiska skillnaderna 
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arbetsförmedlingarna så att de på ett bättre 
sätt inriktar sin verksamhet och sina 
strategier på ungdomar. Parlamentet 
betonar att det är nödvändigt att öka 
kännedomen om Eures-portalen för att göra 
den mer synlig och tillgänglig som ett 
karriärrådgivningssystem som hjälper 
studerande att bli mer medvetna om sina 
målsättningar och sin kompetens samt om 
de arbetsmöjligheter som står till buds.

mellan tillgången till och efterfrågan på 
jobb, och, där det är nödvändigt, reformera 
de offentliga arbetsförmedlingarna så att de 
på ett bättre sätt inriktar sin verksamhet 
och sina strategier på ungdomar. 
Parlamentet betonar att det är nödvändigt 
att öka kännedomen om Eures-portalen för 
att göra den mer synlig och tillgänglig som 
ett karriärrådgivningssystem som hjälper 
studerande att bli mer medvetna om sina 
målsättningar och sin kompetens samt om 
de arbetsmöjligheter som står till buds.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet understryker 
behovet att genomföra reformer av Eures 
för att aktivt matcha arbetssökande med 
lediga jobb och, där det är nödvändigt, 
reformera de offentliga 
arbetsförmedlingarna så att de på ett bättre 
sätt inriktar sin verksamhet och sina 
strategier på ungdomar. Parlamentet 
betonar att det är nödvändigt att öka 
kännedomen om Eures-portalen för att göra 
den mer synlig och tillgänglig som ett 
karriärrådgivningssystem som hjälper 
studerande att bli mer medvetna om sina 
målsättningar och sin kompetens samt om 
de arbetsmöjligheter som står till buds.

14. Europaparlamentet understryker 
behovet att genomföra reformer av Eures 
för att aktivt matcha arbetssökande med 
lediga jobb och, där det är nödvändigt, 
reformera de offentliga 
arbetsförmedlingarna så att de på ett bättre 
sätt inriktar sin verksamhet och sina 
strategier på ungdomar. Parlamentet 
betonar att det är nödvändigt att öka 
kännedomen om Eures-portalen för att göra 
den mer synlig och tillgänglig som ett 
karriärrådgivningssystem som hjälper 
studerande att bli mer medvetna om sina 
målsättningar och sin kompetens samt om 
de arbetsmöjligheter som står till buds. 
Parlamentet betonar även 
nödvändigheten av en större samordning 
mellan Eures och andra portaler och 
tjänster för medborgare och företag 
(t.ex. Europe Direct-kontoren eller 
European Enterprise Network för små 
och medelstora företag) för att de tjänster 
som tillhandahålls ska få en större 
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effektivitet och genomslagskraft.

Or. en

Ändringsförslag 297
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet understryker 
behovet att genomföra reformer av Eures 
för att aktivt matcha arbetssökande med 
lediga jobb och, där det är nödvändigt, 
reformera de offentliga 
arbetsförmedlingarna så att de på ett bättre 
sätt inriktar sin verksamhet och sina 
strategier på ungdomar. Parlamentet 
betonar att det är nödvändigt att öka 
kännedomen om Eures-portalen för att göra 
den mer synlig och tillgänglig som ett 
karriärrådgivningssystem som hjälper 
studerande att bli mer medvetna om sina 
målsättningar och sin kompetens samt om 
de arbetsmöjligheter som står till buds.

14. Europaparlamentet understryker 
behovet att genomföra reformer av Eures 
för att aktivt matcha arbetssökande med 
lediga jobb och, där det är nödvändigt, 
reformera de offentliga 
arbetsförmedlingarna så att de på ett bättre 
sätt inriktar sin verksamhet och sina 
strategier på ungdomar. Parlamentet 
betonar att det är nödvändigt att öka 
kännedomen om Eures-portalen för att göra 
den mer synlig och tillgänglig som ett 
karriärrådgivningssystem som hjälper 
studerande att bli mer medvetna om sina 
målsättningar och sin kompetens samt om 
de arbetsmöjligheter som står till buds. 
Parlamentet betonar att 
Euresrörlighetsprogram endast får 
förmedla kvalitativa och hållbara 
anställningar.

Or. de

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att, om det saknas 
särskilda siffror för migrationsflödet 
bland ungdomar, skapa mekanismer för 
forskning, kontroll och bedömning av 
rörligheten som kan överlåtas till Eures 
för närmare utredning.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 14b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14b. Europaparlamentet betonar även 
vikten av att göra fler unga medvetna om 
de rådgivningstjänster som de offentliga 
arbetsförmedlingarna erbjuder, stärka 
partnerskapen med skolor och universitet 
och arbeta för en bättre integrering med 
Eures-nätverket. 

Or. en

Ändringsförslag 300
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att på lämpligt sätt 
erkänna och validera informell utbildning 

15. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta en enhetlig 
ram för hur medlemsstaterna på lämpligt 
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och förvärvade färdigheter som ett sätt att 
ta till vara den kompetens som krävs på 
arbetsmarknaden.

sätt ska erkänna och validera informell 
utbildning och förvärvade färdigheter som 
ett sätt att ta till vara den kompetens som 
krävs på arbetsmarknaden.

Or. bg

Ändringsförslag 301
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att på lämpligt sätt 
erkänna och validera informell utbildning
och förvärvade färdigheter som ett sätt att 
ta till vara den kompetens som krävs på 
arbetsmarknaden.

15. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att på lämpligt sätt 
erkänna och validera lärande och 
utbildning på icke-formell och informell
nivå och förvärvade kompetenser, samt 
annan yrkesutbildning eller mer 
yrkesmässiga eller sociala erfarenheter, 
som ett sätt att ta till vara kompetensen, så 
att unga i större utsträckning kan uppvisa 
vilken utbildning och kompetens de har, 
vilket krävs när de söker jobb på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 302
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att på lämpligt sätt 
erkänna och validera informell utbildning 
och förvärvade färdigheter som ett sätt att 
ta till vara den kompetens som krävs på 
arbetsmarknaden.

15. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att på lämpligt sätt 
erkänna och validera informellt lärande 
och informell utbildning och förvärvade 
färdigheter som ett sätt att ta till vara den 
kompetens som krävs på arbetsmarknaden.
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Or. de

Ändringsförslag 303
Csaba Sógor

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet betonar att det är 
nödvändigt att lösa problemet med ”brain 
waste” (kompetensslöseri). Att högt 
kvalificerade och kompetenta ungdomar 
arbetar långt under sin potential 
resulterar i att deras verkliga kompetens 
och kvalifikationer inte utnyttjas, 
samtidigt som det får negativa sociala och 
psykologiska följder för dem.

16. Europaparlamentet betonar att det är 
nödvändigt att lösa problemet med slöseri 
med intellektuell potential. Att högt 
kvalificerade och kompetenta ungdomar 
använder sin kompetens utanför EU:s 
medlemsstater utgör inte bara en 
betydande förlust för medlemsstaterna, 
som har lagt betydande summor på att 
utbilda humankapital (utbildning och 
yrkesutbildning), utan också för EU i 
stort. Därför måste medlemsstaterna och 
EU arbeta för att på ett effektivare sätt 
skapa sysselsättning för ungdomar, att 
säkerställa att de får en lämplig lön efter 
sina yrkeskunskaper, för att de inte ska 
öka andra regioners och länders 
konkurrenskraft.

Or. hu

Ändringsförslag 304
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet betonar att det är 
nödvändigt att lösa problemet med 
kompetensslöseri. Att högt kvalificerade 
och kompetenta ungdomar arbetar långt 
under sin potential resulterar nämligen i att 
deras verkliga kompetens och 

16. Europaparlamentet betonar att det är 
nödvändigt att lösa problemet med 
kompetensslöseri. Att högt kvalificerade 
och kompetenta ungdomar arbetar långt 
under sin potential resulterar nämligen i att 
deras verkliga kompetens och 
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kvalifikationer inte utnyttjas, samtidigt som 
det får negativa sociala och psykologiska 
följder för dessa ungdomar.

kvalifikationer inte utnyttjas, samtidigt som 
det får negativa sociala, ekonomiska och 
psykologiska följder för dessa ungdomar.

Or. de

Ändringsförslag 305
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet betonar att det är 
nödvändigt att lösa problemet med 
kompetensflykt, så kallad ”brain drain”, 
eftersom denna företeelse som 
huvudsakligen orsakas av utvandring har 
stora negativa konsekvenser för den 
ekonomiska, sociala och demografiska 
utvecklingen av de berörda regionerna. 
Parlamentet uppmanar därför rådet och 
kommissionen att avsätta mer medel för 
långsiktiga investeringar och för 
landsbygdsutveckling, även för att ge 
ungdomar möjlighet att hitta arbete i sina 
ursprungsregioner.

Or. de

Ändringsförslag 306
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
undersöka och förhindra negativa 
konsekvenser av den geografiska 
rörligheten för de enskilda 
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medlemsstaterna eller vissa sektorer. 
Parlamentet betonar att program för att 
främja rörlighet ska omfatta åtgärder som 
gör det lättare för ungdomar att åter 
integreras på arbetsmarknaden i 
hemlandet i syfte att förhindra den 
negativa företeelsen kompetensflykt och 
den stora utvandringen av kvalificerad 
arbetskraft.

Or. de

Ändringsförslag 307
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet understryker de 
synnerligen ogynnsamma konsekvenserna 
på medellång och lång sikt av 
kompetensflykten som leder till att 
näringslivet lider brist på det tekniska 
kunnande och den innovation som krävs.

Or. el

Ändringsförslag 308
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att inte bara eventuellt 
öka rörligheten utan att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att förhindra 
kompetensflykt genom hållbara åtgärder 
som säkerställer att en stor del av den 
högkvalificerade arbetskraften stannar 
kvar i de enskilda länderna.
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Or. en

Ändringsförslag 309
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning med början redan i 
sekundärskolan för att göra det möjligt för 
ungdomar att göra välinformerade val i 
fråga om högre utbildning, samtidigt som 
man inför mekanismer för att övervaka de 
möjligheter som erbjuds och utvärdera
framgången när det gäller dessa ungdomars 
senare övergång till arbete.

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning med början redan i 
sekundärskolan för att göra det möjligt för 
ungdomar att göra välinformerade val i 
fråga om högre utbildning. Parlamentet 
betonar att all rådgivning endast bör ges 
utifrån de ungas intressen, behov och 
ambitioner och inte utifrån den privata 
sektorns krav. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införa mekanismer 
för att övervaka framgången när det gäller 
ungdomars senare övergång till arbete.

Or. en

Ändringsförslag 310
Ole Christensen

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning med början redan i 
sekundärskolan för att göra det möjligt för 
ungdomar att göra välinformerade val i 
fråga om högre utbildning, samtidigt som 
man inför mekanismer för att övervaka de 
möjligheter som erbjuds och utvärdera 
framgången när det gäller dessa ungdomars 
senare övergång till arbete.

17. Europaparlamentet ser övergången 
från utbildning till arbete som en särskilt 
viktig tidpunkt för ungdomar.
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning med början redan i 
sekundärskolan för att göra det möjligt för 
ungdomar att göra välinformerade val i 
fråga om högre utbildning, samtidigt som 
man inför mekanismer för att övervaka de 
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möjligheter som erbjuds och utvärdera 
framgången när det gäller dessa ungdomars 
senare övergång till arbete.

Or. en

Ändringsförslag 311
Hans-Peter Martin

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning med början redan i 
sekundärskolan för att göra det möjligt för 
ungdomar att göra välinformerade val i 
fråga om högre utbildning, samtidigt som 
man inför mekanismer för att övervaka de 
möjligheter som erbjuds och utvärdera 
framgången när det gäller dessa ungdomars 
senare övergång till arbete.

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning med början redan i 
sekundärskolan för att göra det möjligt för 
ungdomar att göra välinformerade val i 
fråga om högre utbildning både i det egna 
landet och i andra EU-länder, samtidigt 
som man inför mekanismer för att 
övervaka de möjligheter som erbjuds och 
utvärdera framgången när det gäller dessa 
ungdomars senare övergång till arbete.

Or. de

Ändringsförslag 312
Evelyn Regner

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning med början redan i 
sekundärskolan för att göra det möjligt för 
ungdomar att göra välinformerade val i 
fråga om högre utbildning, samtidigt som 
man inför mekanismer för att övervaka de 
möjligheter som erbjuds och utvärdera 

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning med början redan i ett 
tidigt skede i sekundärskolan för att göra 
det möjligt för ungdomar att göra 
välinformerade val i fråga om högre 
utbildning eller yrkesutbildning, samtidigt 
som man inför mekanismer för att 
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framgången när det gäller dessa ungdomars 
senare övergång till arbete.

övervaka de möjligheter som erbjuds och 
utvärdera framgången när det gäller dessa 
ungdomars senare övergång till arbete.

Or. de

Ändringsförslag 313
Csaba Sógor

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning med början redan i 
gymnasieskolan för att möjliggöra för 
ungdomar att ta välinformerade beslut i 
fråga om högre utbildning, samtidigt som 
man inför mekanismer för att övervaka de 
möjligheter som erbjuds och utvärdera 
graden av framgång när det gäller dessa 
ungdomars senare övergång till arbete.

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning med början redan i 
gymnasieskolan (eller i förekommande 
fall redan i grundskolan) för att 
möjliggöra för ungdomar att ta
välinformerade beslut i fråga om högre 
utbildning, samtidigt som man inför 
mekanismer för att övervaka de 
möjligheter som erbjuds och utvärdera 
graden av framgång när det gäller dessa 
ungdomars senare övergång till arbete.

Or. hu

Ändringsförslag 314
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning med början redan i 
sekundärskolan för att göra det möjligt för 
ungdomar att göra välinformerade val i 
fråga om högre utbildning, samtidigt som 
man inför mekanismer för att övervaka de 

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning och skräddarsydda 
förmedlingstjänster med början redan i 
sekundärskolan för att göra det möjligt för 
ungdomar att göra välinformerade val i 
fråga om högre utbildning, samtidigt som 
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möjligheter som erbjuds och utvärdera 
framgången när det gäller dessa ungdomars 
senare övergång till arbete.

man inför mekanismer för att övervaka de 
möjligheter som erbjuds och utvärdera 
framgången när det gäller dessa ungdomars 
senare övergång till arbete.

Or. de

Ändringsförslag 315
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning med början redan i 
sekundärskolan för att göra det möjligt för 
ungdomar att göra välinformerade val i 
fråga om högre utbildning, samtidigt som 
man inför mekanismer för att övervaka de 
möjligheter som erbjuds och utvärdera 
framgången när det gäller dessa ungdomars 
senare övergång till arbete.

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning med början redan i 
sekundärskolan eller som ett erbjudande 
från den för att göra det möjligt för 
ungdomar att göra välinformerade val i 
fråga om högre utbildning, samtidigt som 
man inför mekanismer för att övervaka de 
möjligheter som erbjuds och utvärdera 
framgången när det gäller dessa ungdomars 
senare övergång till arbete.

Or. de

Ändringsförslag 316
Adam Bielan

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning med början redan i 
sekundärskolan för att göra det möjligt för 
ungdomar att göra välinformerade val i 
fråga om högre utbildning, samtidigt som 
man inför mekanismer för att övervaka de 

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning med början redan i 
grundskolans högstadium och med 
fortsättning i sekundärskolan för att göra 
det möjligt för ungdomar att göra 
välinformerade val i fråga om högre 



PE510.876v01-00 172/179 AM\937186SV.doc

SV

möjligheter som erbjuds och utvärdera 
framgången när det gäller dessa ungdomars 
senare övergång till arbete.

utbildning, samtidigt som man inför 
mekanismer för att övervaka de 
möjligheter som erbjuds och utvärdera 
framgången när det gäller dessa ungdomars 
senare övergång till arbete.

Or. pl

Ändringsförslag 317
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning med början redan i 
sekundärskolan för att göra det möjligt för 
ungdomar att göra välinformerade val i 
fråga om högre utbildning, samtidigt som 
man inför mekanismer för att övervaka de 
möjligheter som erbjuds och utvärdera 
framgången när det gäller dessa ungdomars 
senare övergång till arbete.

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla personlig 
karriärrådgivning med början redan i 
sekundärskolan för att göra det möjligt för 
ungdomar att göra välinformerade val i 
fråga om vidareutbildning, samtidigt som 
man inför mekanismer för att övervaka de 
möjligheter som erbjuds och utvärdera 
framgången när det gäller dessa ungdomars 
senare övergång till arbete.

Or. en

Ändringsförslag 318
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet betonar behovet 
av att utveckla ett system som får varje
företag som uppnår en viss storlek att 
erbjuda utbildningsplatser i systemet med 
varvad utbildning såvida inte företaget 
har stora ekonomiska svårigheter. 
Dessutom måste företaget överta 
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praktikanten när utbildningen har 
avslutats. Parlamentet betonar dessutom 
att det särskilt för företag som finansieras 
med offentligt stöd måste utarbetas villkor 
för sysselsättning av ungdomar.

Or. de

Ändringsförslag 319
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet anser att på 
grund av den ekonomiska krisen har 
många hushåll inte längre råd med 
utgifterna för högskolestudier, vilket har 
lett till fler studieavhopp på denna nivå 
och att medlemsstaterna måste se till att 
alla har rätt till en kostnadsfri och allmän 
utbildning av god kvalitet, oberoende av 
ekonomiska förhållanden.

Or. pt

Ändringsförslag 320
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet hävdar att 
medlemsstaterna måste uppgradera och 
modernisera sina nationella metoder för 
att analysera arbetsmarknadens behov 
och på ett effektivt sätt samordna dem 
med utbildningssystemet så att tillgänglig
specialistkompetens på bästa sätt matchas 
mot arbetsmarknadens behov genom 
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fortlöpande aktualisering av 
utbildningsprogrammen.

Or. el

Ändringsförslag 321
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att de unga kan
få effektivt stöd om de så önskar, särskilt i 
fråga om yrkesval, kunskap om 
rättigheter och fastställande av 
minimilön.

Or. en

Ändringsförslag 322
Sari Essayah

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet betonar att de 
ekonomiska resurser som investeras på att 
aktivt bekämpa ungdomsarbetslösheten bör 
användas på ett effektivt sätt. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att införa ett 
övervaknings- och utvärderingssystem för 
genomförda sysselsättningsåtgärder samt 
ett system för att kontrollera dessa 
åtgärders effektivitet, i syfte att i större 
utsträckning sträva efter en evidensbaserad 
politik som också kan delas på EU-nivå.

18. Europaparlamentet betonar att de 
ekonomiska resurser som investeras på att 
aktivt bekämpa ungdomsarbetslösheten bör 
användas på ett effektivt sätt. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att införa ett 
övervaknings- och utvärderingssystem för 
genomförda sysselsättningsåtgärder, som 
är offentligt och lätt att begripa för 
medborgarna, samt ett system för att 
kontrollera dessa åtgärders effektivitet, i 
syfte att i större utsträckning sträva efter en 
evidensbaserad politik som också kan delas 
på EU-nivå.
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Or. fi

Ändringsförslag 323
Monika Panayotova

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet betonar att de 
ekonomiska resurser som investeras på att 
aktivt bekämpa ungdomsarbetslösheten bör 
användas på ett effektivt sätt. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att införa ett 
övervaknings- och utvärderingssystem för 
genomförda sysselsättningsåtgärder samt 
ett system för att kontrollera dessa 
åtgärders effektivitet, i syfte att i större 
utsträckning sträva efter en evidensbaserad 
politik som också kan delas på EU-nivå.

18. Europaparlamentet betonar att de 
ekonomiska resurser som investeras på att 
aktivt bekämpa ungdomsarbetslösheten bör 
användas på ett effektivt sätt. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att införa ett 
övervaknings- och utvärderingssystem för 
genomförda sysselsättningsåtgärder samt 
ett system för att kontrollera dessa 
åtgärders effektivitet, i syfte att i större 
utsträckning sträva efter en evidensbaserad 
politik som också kan delas på EU-nivå. 
Parlamentet konstaterar i detta avseende 
att inrättandet av ett gemensamt system av 
resultat- och effektindikatorer skulle 
bidra till att utvärdera de framsteg som 
har gjorts inom de olika programmen med 
sysselsättningsåtgärder i fråga om deras 
effektivitet och ändamålsenlighet och inte 
bara när det gäller deras ekonomiska 
genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 324
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Förslag till resolution
Punkt 18 – stycke 1a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet betonar att 
ungdomsorganisationer bör ha en erkänd 
roll vid övervakningen och, i tillämpliga 
fall, genomförandet av åtgärder och 
initiativ för att åtgärda 
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ungdomsarbetslösheten.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet understryker 
behovet av att investera i skapandet av 
hållbara och kvalitativa gröna jobb för att 
ge unga människor möjlighet att leva ett 
värdigt liv. Vidare ber parlamentet 
kommissionen och medlemsstaterna att 
mobilisera alla tillgängliga medel för att 
stimulera investeringar särskilt i gröna 
jobb, i syfte att motarbeta den 
oacceptabelt höga 
ungdomsarbetslösheten. 

Or. en

Ändringsförslag 326
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet betonar att 
ungdomsorganisationer bör ha en erkänd 
roll vid övervakningen och, i tillämpliga 
fall, genomförandet av åtgärder och 
initiativ för att åtgärda 
ungdomsarbetslösheten.

Or. en
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Ändringsförslag 327
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet betonar behovet 
av att omedelbart stoppa alla 
åtstramningsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 328
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Punkt 18b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18b. Europaparlamentet upprepar att den 
offentliga sektorn, med tanke på de 
historiskt sett låga investeringsnivåerna i 
ekonomin från den privata sektorn, måste 
bli drivkraften för ekonomisk tillväxt och 
jobbskapande genom omfattande program 
för offentlig investering, samtidigt som 
ekonomin överförs i demokratiskt 
offentlig ägo, för att ge förutsättningar för 
ny ekonomisk utveckling och därmed 
skapa meningsfulla och högkvalitativa 
jobb samt utrota ungdomsarbetslösheten.

Or. en

Ändringsförslag 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
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Förslag till resolution
Punkt 18b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta lika stor hänsyn till 
sociala som ekonomiska parametrar inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen. Detta är särskilt 
viktigt när det gäller 
ungdomsarbetslösheten som kräver en 
noggrann övervakning och samordnade 
åtgärder i samtliga medlemsstater och på 
EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 18c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undanta investeringar 
på områden som utbildning samt 
forskning och utveckling från 
underskottsmålen, eftersom de är centrala 
för ett hållbart slut på krisen men även 
för att konsolidera EU:s ekonomi i 
riktning mot konkurrenskraft, 
produktivitet och hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 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
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Förslag till resolution
Punkt 18d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, i samarbete med 
medlemsstaterna, undersöka kostnaderna 
för införandet av ungdomsgarantisystem 
på nationell och regional nivå. 
Parlamentet uppmanar vidare 
kommissionen att stödja de regioner och 
medlemsstater som vill införa ett sådant 
system. 

Or. en


