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Módosítás 1
Elie Hoarau

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét 
képező új készségek és munkahelyek 
menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a 
versenyképes, fenntartható és innovatív 
gazdaság megteremtéséhez képzett 
munkaerőre van szükség;

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét 
képező új készségek és munkahelyek 
menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a 
versenyképes, fenntartható és innovatív 
gazdaság megteremtéséhez szükséges, 
hogy az Európai Unióban élő szellemi és a 
fizikai dolgozók teljes szakmai 
előmenetelük során készségeik folyamatos 
fejlődését biztosító képzésben 
részesüljenek;

Or. fr

Módosítás 2
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét 
képező új készségek és munkahelyek 
menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a 
versenyképes, fenntartható és innovatív 
gazdaság megteremtéséhez képzett 
munkaerőre van szükség;

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét 
képező új készségek és munkahelyek 
menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a 
versenyképes, fenntartható és innovatív 
gazdaság megteremtéséhez egyre 
magasabban képzett munkaerőre van
szükség;

Or. es

Módosítás 3
Petru Constantin Luhan
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét 
képező új készségek és munkahelyek 
menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a 
versenyképes, fenntartható és innovatív 
gazdaság megteremtéséhez képzett 
munkaerőre van szükség;

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét 
képező új készségek és munkahelyek 
menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a 
versenyképes, fenntartható és innovatív 
gazdaság megteremtéséhez alapvetően 
fontos, hogy a szakképzett munkaerő 
képzését konkrét és következetes 
intézkedések biztosítsák;

Or. ro

Módosítás 4
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét 
képező új készségek és munkahelyek 
menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a 
versenyképes, fenntartható és innovatív 
gazdaság megteremtéséhez képzett 
munkaerőre van szükség;

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét 
képező új készségek és munkahelyek 
menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a 
versenyképes, fenntartható és innovatív 
gazdaság megteremtéséhez képzett, a 
munkaerőpiacon ténylegesen 
beilleszkedett munkaerőre van szükség;

Or. lt

Módosítás 5
Iosif Matula

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét 
képező új készségek és munkahelyek 

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét 
képező új készségek és munkahelyek 
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menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a 
versenyképes, fenntartható és innovatív 
gazdaság megteremtéséhez képzett 
munkaerőre van szükség;

menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a 
versenyképes, fenntartható és innovatív 
gazdaság megteremtéséhez képzett 
munkaerőre van szükség; a mostani 
gazdasági válságból leszűrendő 
tanulságokkal összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy az új készségek és 
munkahelyek menetrendjét a válságot 
követő időszakhoz kell igazítani és ki kell 
dolgozni az ilyen jelenségek 
visszatérésének megelőző mechanizmusát;

Or. ro

Módosítás 6
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét 
képező új készségek és munkahelyek 
menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a 
versenyképes, fenntartható és innovatív 
gazdaság megteremtéséhez képzett 
munkaerőre van szükség;

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét 
képező új készségek és munkahelyek 
menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a 
versenyképes, fenntartható és innovatív 
gazdaság megteremtéséhez képzett 
munkaerőre van szükség, és ki kell 
dolgozni a tudományos és innovációs 
rendszer frissítésére irányuló, a jobb 
foglalkoztathatóságot, a növekedést és a 
társadalmi kohéziót előmozdító 
fejlesztéspolitikákat;

Or. pt

Módosítás 7
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét 
képező új készségek és munkahelyek 
menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a 
versenyképes, fenntartható és innovatív 
gazdaság megteremtéséhez képzett 
munkaerőre van szükség;

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét 
képező új készségek és munkahelyek 
menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a 
versenyképes, fenntartható és innovatív 
gazdaság megteremtéséhez képzett 
munkaerőre van szükség, hangsúlyozza, 
hogy az EU-nak teljesítenie kell 
foglalkoztatási célkitűzését: 2020-ra 
biztosítani kell a 20 és 64 év közötti 
népesség 75%-os foglalkoztatását;

Or. lt

Módosítás 8
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét 
képező új készségek és munkahelyek 
menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a 
versenyképes, fenntartható és innovatív 
gazdaság megteremtéséhez képzett 
munkaerőre van szükség

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét 
képező új készségek és munkahelyek 
menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a 
versenyképes, fenntartható és innovatív 
gazdaság megteremtéséhez képzett 
munkaerőre van szükség, hangsúlyozza, 
hogy az Európa 2020 stratégia egyik 
célkitűzése az erőforrás-hatékony, 
ökológiai, versenyképes és szociális 
gazdaság előmozdítása;

Or. en

Módosítás 9
Iosif Matula

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 pont (új)



AM\871482HU.doc 7/32 PE467.282v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza a foglalkoztatási 
szolgálatok munkakeresők és munkáltatók 
szempontjainak megfelelő javításának és 
diverzifikálásának szükségességét,
továbbá különösen fontos a 
munkanélküliek, a fiatalok és a 
sérülékeny csoportok számára személyre 
szabott állami foglalkoztatási szolgálatok 
kialakítása;

Or. ro

Módosítás 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Véleménytervezet
1 bekezdés – a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

a) szorgalmazza, hogy fordítsanak 
nagyobb figyelmet a fiatalok körében a 
munkanélküliség csökkentésére, mivel
közöttük sok a megfelelő oktatásban 
részesült, magasan képzett fiatal, aki a 
tapasztalat hiánya, vagy hasonló okok 
miatt képtelen munkát találni és tegyenek 
érdekükben tényleges, hatékony lépéseket;
hangsúlyozza, hogy ez a helyzet az EU 
munkaerőpiacának hosszú távú 
torzulásához vezethet;

Or. pl

Módosítás 11
Iosif Matula

Véleménytervezet
1 bekezdés – 2 pont (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(2) kéri a tagállamokat, hogy az idős 
emberek munkaerőpiacra jutásának 
megkönnyítése céljából hozzanak létre 
jobb munka- és életkörülményeket 
biztosító eszközcsomagot;

Or. ro

Módosítás 12
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Véleménytervezet
1 bekezdés – b pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(b) felhívja a figyelmet arra, hogy a nők 
körében a növekvő munkanélküliség még 
a magasan képesített és magas 
szakképzésben részesült nőket is érinti, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen 
erőfeszítéseket a nők és a férfiak egyenlő 
munkaerő-piaci lehetőségeinek 
biztosítására;

Or. pl

Módosítás 13
Iosif Matula

Véleménytervezet
1 bekezdés – 3 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3) támogatja a folyamatos képzés 
ösztönzése, a képzés minőségének javítása 
és a vállalkozási kultúra fejlesztése 
céljából a legfontosabb nemzeti, 
regionális és helyi szereplők részvételével 
az integrált megközelítések előmozdítását;
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Or. ro

Módosítás 14
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. egyetért az új készségekre és a 
munkahelyteremtésre szánt pénzügyi 
eszközök hatékonyabb felhasználásának 
szükségességével, többek között a zöld 
gazdaság növekedést mutató területén is; 
úgy véli, hogy ez elsősorban az Európai 
Szociális Alapot (ESZA), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a 
Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az egész 
életen át tartó tanulás programját és a 
Progress programot érinti;

2. kiáll a különböző strukturális alapok, 
így az Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA), az Európai Szociális Alap
(ESZA) és az Európai Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) kohéziós politika keretében 
való hatékonyabb felhasználása mellett, 
valamint ezen alapoknak új készségek
létrehozását és munkahelyteremtést célzó 
más európai pénzügyi eszközökkel,
különösen az egész életen át tartó tanulás 
programjával vagy a Progress 
programmal történő összehangolása 
mellett annak érdekében, hogy a 
menetrend célkitűzéseinek teljesítése 
céljából előmozdítsák a különböző 
pénzügyi eszközök és a különböző európai 
politikák közötti szinergiákat;

Or. pt

Módosítás 15
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. egyetért az új készségekre és a 
munkahelyteremtésre szánt pénzügyi 
eszközök hatékonyabb felhasználásának 
szükségességével, többek között a zöld 
gazdaság növekedést mutató területén is; 
úgy véli, hogy ez elsősorban az Európai 
Szociális Alapot (ESZA), az Európai 

2. egyetért az új készségekre szánt 
pénzügyi eszközök hatékonyabb 
felhasználásának és a nemzeti 
kormányoknak a munkahelyteremtés 
fellendítésében való nagyobb 
részvételének szükségességével, többek 
között a zöld gazdaság növekedést mutató 
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Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a 
Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az egész 
életen át tartó tanulás programját és a 
Progress programot érinti;

területén is; úgy véli, hogy ennek 
érdekében elsősorban az Európai Szociális 
Alapot (ESZA), az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapot (ERFA), a 
Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az egész 
életen át tartó tanulás programját és a 
Progress programot szükséges a lehető 
legnagyobb mértékben mobilizálni;

Or. lt

Módosítás 16
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. egyetért az új készségekre és a 
munkahelyteremtésre szánt pénzügyi 
eszközök hatékonyabb felhasználásának
szükségességével, többek között a zöld 
gazdaság növekedést mutató területén is; 
úgy véli, hogy ez elsősorban az Európai 
Szociális Alapot (ESZA), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a 
Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az egész 
életen át tartó tanulás programját és a 
Progress programot érinti;

2. egyetért az új készségekre és a 
munkahelyteremtésre szánt pénzügyi 
eszközök hatékonysága biztosításának
szükségességével, többek között a zöld 
gazdaság növekedést mutató területén is; 
úgy véli, hogy ez elsősorban az Európai 
Szociális Alapot (ESZA), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a 
Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az egész 
életen át tartó tanulás programját és a 
Progress programot érinti;

Or. es

Módosítás 17
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2.  egyetért az új készségekre és a 
munkahelyteremtésre szánt pénzügyi 
eszközök hatékonyabb felhasználásának 

2. egyetért az új készségekre és a 
munkahelyteremtésre szánt pénzügyi 
eszközök hatékonyabb felhasználásának 
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szükségességével, többek között a zöld 
gazdaság növekedést mutató területén is; 
úgy véli, hogy ez elsősorban az Európai 
Szociális Alapot (ESZA), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a 
Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az egész 
életen át tartó tanulás programját és a 
Progress programot érinti;

szükségességével, többek között a zöld 
gazdaság növekedést mutató területén is; 
úgy véli, hogy ez elsősorban az Európai 
Szociális Alapot (ESZA), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a 
Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az egész 
életen át tartó tanulás programját és a 
Progress programot érinti; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy ezen alapok 
használatakor fontos a decentralizált 
megközelítés alkalmazása;

Or. en

Módosítás 18
Iosif Matula

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. egyetért az új készségekre és a 
munkahelyteremtésre szánt pénzügyi 
eszközök hatékonyabb felhasználásának 
szükségességével, többek között a zöld 
gazdaság növekedést mutató területén is; 
úgy véli, hogy ez elsősorban az Európai 
Szociális Alapot (ESZA), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a 
Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az egész 
életen át tartó tanulás programját és a 
Progress programot érinti;

2. egyetért az új készségekre és a 
munkahelyteremtésre szánt pénzügyi 
eszközök hatékonyabb felhasználásának 
szükségességével, többek között a zöld 
gazdaság növekedést mutató területén is; 
úgy véli, hogy ez elsősorban az Európai 
Szociális Alapot (ESZA), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a 
Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az egész 
életen át tartó tanulás programját és a 
Progress programot érinti; támogatja az 
INTERREG programoknak új 
munkavállalói készségek megszerzésére és 
a foglalkoztatás ösztönzésére irányuló
használatát;

Or. ro

Módosítás 19
Alain Cadec
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. egyetért az új készségekre és a 
munkahelyteremtésre szánt pénzügyi 
eszközök hatékonyabb felhasználásának 
szükségességével, többek között a zöld 
gazdaság növekedést mutató területén is; 
úgy véli, hogy ez elsősorban az Európai 
Szociális Alapot (ESZA), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a 
Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az egész 
életen át tartó tanulás programját és a 
Progress programot érinti;

2. egyetért az új készségekre és a 
munkahelyteremtésre szánt pénzügyi 
eszközök hatékonyabb felhasználásának 
szükségességével, többek között a zöld 
gazdaság növekedést mutató területén is; 
úgy véli, hogy ez elsősorban az Európai 
Szociális Alapot (ESZA), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a 
Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az egész 
életen át tartó tanulás programját és a 
Progress programot érinti; hangsúlyozza a 
különböző európai alapok szinergiáinak 
fontosságát;

Or. fr

Módosítás 20
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. egyetért az új készségekre és a 
munkahelyteremtésre szánt pénzügyi 
eszközök hatékonyabb felhasználásának 
szükségességével, többek között a zöld 
gazdaság növekedést mutató területén is; 
úgy véli, hogy ez elsősorban az Európai 
Szociális Alapot (ESZA), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a 
Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az egész 
életen át tartó tanulás programját és a 
Progress programot érinti;

2. egyetért az új készségekre és a 
munkahelyteremtésre szánt pénzügyi 
eszközök hatékonyabb felhasználásának 
szükségességével, többek között a zöld 
gazdaság növekedést mutató területén is; 
úgy véli, hogy ez elsősorban az Európai 
Szociális Alapot (ESZA), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a 
Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az egész 
életen át tartó tanulás programját és a 
Progress programot érinti; úgy véli, hogy 
megfelelő módon ösztönözni kellene a 
magánszemélyeket és a vállalkozásokat is 
arra, hogy a munkaerő-piaci igények 
kielégítése céljából finanszírozzák a 
személyzet készségeit javító szakképzését;
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Or. lt

Módosítás 21
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. egyetért az új készségekre és a 
munkahelyteremtésre szánt pénzügyi 
eszközök hatékonyabb felhasználásának 
szükségességével, többek között a zöld 
gazdaság növekedést mutató területén is; 
úgy véli, hogy ez elsősorban az Európai 
Szociális Alapot (ESZA), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a 
Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az egész 
életen át tartó tanulás programját és a 
Progress programot érinti;

2. egyetért az új készségekre és a 
munkahelyteremtésre szánt pénzügyi 
eszközök hatékonyabb felhasználásának 
szükségességével, többek között a zöld 
gazdaság növekedést mutató területén is; 
úgy véli, hogy ez elsősorban az Európai 
Szociális Alapot (ESZA), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a 
Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az egész 
életen át tartó tanulás programját és a 
Progress programot érinti; hangsúlyozza, 
hogy e tekintetben figyelembe kell venni a 
kohéziós politikának az erőforrás-
hatékony Európa kiemelt 
kezdeményezésben betöltött szerepét és az
általa képviselt fenntartható növekedési 
potenciált; felhívja a figyelmet egy új, 
fenntartható gazdaság lehetőségére és 
arra, hogy különösen a környezetbarát 
készségeket kell fejleszteni annak 
érdekében, hogy a munkavállalók 
élvezhessék e lehetőség előnyeit, továbbá 
arra, hogy fel kell használni a civil 
társadalom érdekelt feleinek ökológiai és 
környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos 
ismereteit bevonva őket a nemzeti 
reformprogramok kialakításába, 
teljesítésébe, nyomon követésébe és 
értékelésébe;

Or. en

Módosítás 22
Petru Constantin Luhan
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. egyetért az új készségekre és a 
munkahelyteremtésre szánt pénzügyi
eszközök hatékonyabb felhasználásának 
szükségességével, többek között a zöld 
gazdaság növekedést mutató területén is; 
úgy véli, hogy ez elsősorban az Európai 
Szociális Alapot (ESZA), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a 
Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az egész 
életen át tartó tanulás programját és a 
Progress programot érinti;

2. egyetért az új készségekre és a 
munkahelyteremtésre szánt pénzügyi 
eszközök hatékonyabb felhasználásának 
szükségességével, többek között a zöld 
gazdaság növekedést mutató területén is; 
támogatja a szociális gazdaságnak a
hátrányos helyzetű csoportok számára 
munkahelyeket teremtő eszközként való 
használatát; úgy véli, hogy ez elsősorban 
az Európai Szociális Alapot (ESZA), az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapot 
(ERFA), a Vidékfejlesztési Alapot 
(EMVA), az egész életen át tartó tanulás 
programját és a Progress programot érinti;

Or. ro

Módosítás 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1) üdvözli az EU27-ben a fiatal 
munkakeresőket célzó „Az első 
munkahelyed – EURES” kísérleti projekt 
beindítását; véleménye szerint a projektbe 
be kell kapcsolódniuk a fiatalok 
integrációjával foglalkozó helyi 
önkormányzatoknak és szervezeteknek is, 
függetlenül a fiatalok társadalmi vagy 
földrajzi származási helyétől;

Or. ro

Módosítás 24
Nuno Teixeira
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza a regionális dimenzió 
jelentőségét az új készségek és 
munkahelyek menetrendjének 
teljesítésében; úgy véli, hogy az európai 
régiók részvétele hozzájárul a menetrend 
valódi sikeréhez és kéri e dimenzió 
erősítését;

Or. pt

Módosítás 25
Elie Hoarau

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. egyetért azzal, hogy növelni kell a 
kohéziós politika eszközeinek –
nevezetesen az ESZA – hatékonyságát, 
törekedve a pénzügyi források kevesebb 
prioritásra való összpontosítására, az 
intézményi reformokhoz szükséges 
feltételek megerősítésére, egyértelmű és 
mérhető célok meghatározására, valamint 
arra, hogy a Bizottság és a tagállamok 
fejlesztési és partnerségi beruházási 
szerződéseket írjanak alá;

törölve

Or. fr

Módosítás 26
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. egyetért azzal, hogy növelni kell a 
kohéziós politika eszközeinek –
nevezetesen az ESZA – hatékonyságát, 
törekedve a pénzügyi források kevesebb 
prioritásra való összpontosítására, az 
intézményi reformokhoz szükséges 
feltételek megerősítésére, egyértelmű és 
mérhető célok meghatározására, valamint 
arra, hogy a Bizottság és a tagállamok 
fejlesztési és partnerségi beruházási 
szerződéseket írjanak alá;

3. egyetért azzal, hogy növelni kell a 
kohéziós politika eszközeinek –
nevezetesen az ESZA – hatékonyságát, 
törekedve a pénzügyi források kevesebb 
prioritásra való összpontosítására, a 
partnerségi elv erősítésére, az intézményi 
reformokhoz szükséges feltételek 
megerősítésére, egyértelmű és mérhető 
célok meghatározására, valamint arra, hogy 
a Bizottság és a tagállamok fejlesztési és 
partnerségi beruházási szerződéseket 
írjanak alá;

Or. en

Módosítás 27
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az ESZA többéves 
program, amelynek kulcsszerepe van a 
foglalkoztathatóság javításában és amely 
a társadalmi integrációra irányuló célhoz 
és az európai régiók versenyképességének 
megerősítéséhez; ezért javasolja, hogy a 
horizontális prioritásokat nagyobb 
mértékben finanszírozzák az ESZA 
alapokból, ugyanakkor tegyenek politikai 
lépéseket a foglalkoztatás területén;

Or. lt

Módosítás 28
Kerstin Westphal

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja az új munkahelyek 
teremtésére irányuló politikákat, 
figyelembe véve a magánszektorban a 
munkahelyek kétharmadát biztosító kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) szükségleteit; 

4. támogatja az új munkahelyek 
teremtésére irányuló politikákat, 
figyelembe véve a magánszektorban a 
munkahelyek kétharmadát biztosító kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) szükségleteit; 
ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
például coaching projektek révén fel lehet 
használni az idős emberek tudását és 
tapasztalatait;

Or. de

Módosítás 29
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja az új munkahelyek 
teremtésére irányuló politikákat, 
figyelembe véve a magánszektorban a 
munkahelyek kétharmadát biztosító kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) szükségleteit; 

4. támogatja az új munkahelyek 
teremtésére irányuló politikákat, 
figyelembe véve a magánszektorban a 
munkahelyek kétharmadát biztosító kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) szükségleteit; 
megállapítja, hogy ki kell alakítani az 
vállalkozási igényeknek megfelelő képzési 
mechanizmusokat is;

Or. pt

Módosítás 30
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja az új munkahelyek 
teremtésére irányuló politikákat, 

4. támogatja az új munkahelyek 
teremtésére irányuló politikákat, 
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figyelembe véve a magánszektorban a 
munkahelyek kétharmadát biztosító kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) szükségleteit; 

figyelembe véve elsősorban a 
magánszektorban a munkahelyek 
kétharmadát biztosító kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) szükségleteit; 

Or. es

Módosítás 31
Alain Cadec

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja az új munkahelyek 
teremtésére irányuló politikákat, 
figyelembe véve a magánszektorban a 
munkahelyek kétharmadát biztosító kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) szükségleteit; 

4. támogatja az új munkahelyek 
teremtésére irányuló politikákat, 
figyelembe véve a magánszektorban a 
munkahelyek kétharmadát biztosító kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) szükségleteit; 
hangsúlyozza a magánszektorból 
származó, képzésre és 
munkahelyteremtésre fordított 
pénzeszközök jelentőségét;

Or. fr

Módosítás 32
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja az új munkahelyek 
teremtésére irányuló politikákat, 
figyelembe véve a magánszektorban a 
munkahelyek kétharmadát biztosító kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) szükségleteit; 

4. támogatja az új munkahelyek 
teremtésére irányuló politikákat, 
figyelembe véve a magánszektorban a 
munkahelyek kétharmadát biztosító kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) szükségleteit; 
meggyőződése, hogy a rugalmasságának
és a rugalmas biztonságának javítása 
érdekében ösztönözni kell a 
munkaerőpiacot; hangsúlyozza, hogy 
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szükség van a mai és a holnapi 
munkavégzéshez szükséges készségek 
fejlesztésére, a munkahelyek minőségének 
javítására, jobb munkakörülmények 
biztosítására és az új munkahelyek 
megteremtésének lehetővé tételére;

Or. lt

Módosítás 33
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja az új munkahelyek 
teremtésére irányuló politikákat, 
figyelembe véve a magánszektorban a 
munkahelyek kétharmadát biztosító kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) szükségleteit; 

4. támogatja az új munkahelyek 
teremtésére irányuló politikákat, 
figyelembe véve a magánszektorban a 
munkahelyek kétharmadát biztosító kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) szükségleteit; 
felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy a munkahelyteremtés és a 
munkahelyek megőrzése szempontjából 
kedvező környezet kialakításával és a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
könnyítésével fordítson különös figyelmet
az elmúlt évtized során stagnáló női 
vállalkozói tevékenységre;

Or. en

Módosítás 34
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja az új munkahelyek 
teremtésére irányuló politikákat, 
figyelembe véve a magánszektorban a 

4. támogatja az új munkahelyek 
teremtésére irányuló politikákat, 
figyelembe véve a magánszektorban a 
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munkahelyek kétharmadát biztosító kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) szükségleteit; 

munkahelyek kétharmadát biztosító kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) szükségleteit; 
támogatja az új készségek létrehozására 
irányuló intézkedéseket, különösen a kkv-
k vonatkozásában;

Or. ro

Módosítás 35
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Véleménytervezet
4 bekezdés – a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

a) úgy véli, hogy tekintettel az európai 
népesség elüregedésére, határozottabb 
lépésekre, például a munkáltatók számára 
biztosított ösztönzőkre van szükség az 55 
év feletti emberek foglalkoztatásának 
megkönnyítése érdekében; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy ezek az emberek
a munkaerőpiacra való visszatérésüket 
lehetővé tevő továbbképzésben 
részesüljenek és új képesítéseket 
szerezzenek;

Or. pl

Módosítás 36
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a figyelmet a rugalmas 
biztonsági elvek érvényesítésének 
fontosságára; felszólít az összehangolt 
foglalkoztatás és képzés, 
jövedelemtámogatás és szakmai és 
magánéleti egyensúly rendszerének 
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létrehozására, amely biztosítaná a 
rugalmasabb álláspiacot és a dolgozók 
biztonságát, valamint javítaná e tényezők 
munkaerő-piaci egyensúlyát;

Or. lt

Módosítás 37
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a vállalkozások közvetlen uniós 
támogatási rendszereinek jelenlegi keretét 
és tanulmányozza, mennyiben lehetséges, 
hogy a támogatás oroszlánrészét a 
vállalati munkahelyteremtésre, a dolgozók 
készségeinek fejlesztésére és további 
képzési programok megvalósítására 
fordítsák;

Or. lt

Módosítás 38
Elie Hoarau

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fontosnak véli hatásos ösztönzők és 
költségmegosztási konstrukciók 
bevezetését annak érdekében, hogy mind 
köz-, mind magánforrásból többet 
fordítsanak a munkaerő továbbképzésére, 
illetve az egész életen át tartó tanulásra,
különös hangsúlyt fektetve az információs 
és kommunikációs technológiákra, 
valamint a digitális ismeretekre;

5. fontosnak véli hatásos ösztönzők és 
költségmegosztási konstrukciók 
bevezetését annak érdekében, hogy mind 
köz-, mind magánforrásból többet 
fordítsanak a szellemi és fizikai dolgozók
továbbképzésére, illetve az oktatásra, és a 
leghátrányosabb helyzetűeknek a munka 
világába történő integrációjába, különös 
hangsúlyt fektetve, többek között, az 
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információs és kommunikációs 
technológiákra, valamint a digitális 
ismeretekre;

Or. fr

Módosítás 39
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fontosnak véli hatásos ösztönzők és 
költségmegosztási konstrukciók 
bevezetését annak érdekében, hogy mind 
köz-, mind magánforrásból többet 
fordítsanak a munkaerő továbbképzésére, 
illetve az egész életen át tartó tanulásra, 
különös hangsúlyt fektetve az információs 
és kommunikációs technológiákra, 
valamint a digitális ismeretekre;

5. elengedhetetlennek véli hatásos 
ösztönzők és költségmegosztási 
konstrukciók bevezetését annak érdekében, 
hogy mind köz-, mind magánforrásból 
többet fordítsanak a munkaerő 
továbbképzésére, illetve az egész életen át 
tartó tanulásra, különös hangsúlyt fektetve 
az információs és kommunikációs 
technológiákra, valamint a digitális 
ismeretekre;

Or. es

Módosítás 40
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fontosnak véli hatásos ösztönzők és 
költségmegosztási konstrukciók 
bevezetését annak érdekében, hogy mind 
köz-, mind magánforrásból többet 
fordítsanak a munkaerő továbbképzésére, 
illetve az egész életen át tartó tanulásra, 
különös hangsúlyt fektetve az információs 
és kommunikációs technológiákra, 
valamint a digitális ismeretekre;

5. felhívja a figyelmet hatásos ösztönzők és 
költségmegosztási konstrukciók 
bevezetésének fontosságára annak 
érdekében, hogy mind köz-, mind 
magánforrásból többet fordítsanak a 
munkaerő továbbképzésére, illetve az 
egész életen át tartó tanulásra, különös 
hangsúlyt fektetve az információs és 
kommunikációs technológiákra, valamint a 
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digitális ismeretekre, valamint a 
nyelvtanulásra, a tervezési, elemző, 
szervezési, problémamegoldó és 
kommunikációs készségek fejlesztésére és 
az új helyzetekhez való alkalmazkodás 
képességének fejlesztésére;

Or. lt

Módosítás 41
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fontosnak véli hatásos ösztönzők és 
költségmegosztási konstrukciók 
bevezetését annak érdekében, hogy mind 
köz-, mind magánforrásból többet 
fordítsanak a munkaerő továbbképzésére, 
illetve az egész életen át tartó tanulásra, 
különös hangsúlyt fektetve az információs 
és kommunikációs technológiákra, 
valamint a digitális ismeretekre;

5. fontosnak véli hatásos ösztönzők és 
költségmegosztási konstrukciók 
bevezetését annak érdekében, hogy mind 
köz-, mind magánforrásból többet 
fordítsanak a munkaerő továbbképzésére, 
illetve az egész életen át tartó tanulásra, 
különös hangsúlyt fektetve az információs 
és kommunikációs technológiákra, 
valamint a digitális ismeretekre; 
hangsúlyozza az információs és 
kommunikációs technológiák lakóhelytől 
és társadalmi helyzettől független 
hozzáférhetősége javításának 
szükségességét;

Or. en

Módosítás 42
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a kutatás és fejlesztés 
terén működő magánvállalkozások 
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támogatása új munkahelyek teremtését 
fogja elősegíteni és lehetővé teszi a piaci 
igényekre reagáló új készségek 
kifejlesztését;

Or. ro

Módosítás 43
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a tapasztalatcsere és 
a hálózatépítés a felsőoktatás, a kutatás és 
az üzleti központok között fontos szerepet 
játszik a készségek javításában, illetve 
azok munkaerő-piaci igényekkel való 
összehangolásában;

6. hangsúlyozza, hogy a tapasztalatok és a 
legjobb gyakorlatok cseréje és a 
hálózatépítés a felsőoktatás, a kutatás és az 
üzleti központok közötti mechanizmusok 
összehangolása fontos szerepet játszik a 
készségek javításában, illetve azok 
munkaerő-piaci igényekkel való 
összehangolásában;

Or. en

Módosítás 44
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a tapasztalatcsere és 
a hálózatépítés a felsőoktatás, a kutatás és 
az üzleti központok között fontos szerepet 
játszik a készségek javításában, illetve 
azok munkaerő-piaci igényekkel való 
összehangolásában;

6. hangsúlyozza, hogy a tapasztalatcsere és 
a hálózatépítés a felsőoktatás, a kutatás és 
az üzleti központok között létfontosságú
szerepet játszik a készségek javításában, 
illetve azok munkaerő-piaci igényekkel 
való összehangolásában;

Or. es
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Módosítás 45
Iosif Matula

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a tapasztalatcsere és 
a hálózatépítés a felsőoktatás, a kutatás és 
az üzleti központok között fontos szerepet 
játszik a készségek javításában, illetve 
azok munkaerő-piaci igényekkel való 
összehangolásában; ;

6. hangsúlyozza, hogy a tapasztalatcsere és 
a hálózatépítés a felsőoktatás, a kutatás és 
az üzleti központok között fontos szerepet 
játszik a készségek javításában, illetve 
azok munkaerő-piaci igényekkel való 
összehangolásában; fontosnak ítéli a 
munkáltatói hálózatok megszilárdítását és 
a legjobb gyakorlatok cseréjét a 
munkáltatók körében; hangsúlyozza a 
munkáltatók és a szakképzési intézmények 
közötti kereslet-kínálat stabil 
egyensúlyának jelentőségét; 

Or. ro

Módosítás 46
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a tapasztalatcsere és 
a hálózatépítés a felsőoktatás, a kutatás és 
az üzleti központok között fontos szerepet 
játszik a készségek javításában, illetve 
azok munkaerő-piaci igényekkel való 
összehangolásában; ;

6. hangsúlyozza, hogy a nemzeti és
páneurópai szintű tapasztalatcsere és a 
hálózatépítés a felsőoktatás, a kutatás és az 
üzleti központok között fontos szerepet 
játszik a készségek javításában, illetve 
azok munkaerő-piaci igényekkel való 
összehangolásában; ;

Or. lt

Módosítás 47
Juozas Imbrasas
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a tapasztalatcsere és 
a hálózatépítés a felsőoktatás, a kutatás és 
az üzleti központok között fontos szerepet 
játszik a készségek javításában, illetve 
azok munkaerő-piaci igényekkel való 
összehangolásában; 

6. hangsúlyozza, hogy a tapasztalatcsere és 
a hálózatépítés a felsőoktatás, a kutatás és 
az üzleti központok között fontos szerepet 
játszik a készségek javításában, illetve 
azok munkaerő-piaci igényekkel való 
összehangolásában; meggyőződése, hogy a 
munkahelyteremtést megkönnyítendő 
olyan munkaerő-piaci körülményeket kell 
teremteni, mint az adminisztrációs terhek 
vagy a munkához és a mobilitáshoz 
kapcsolódó adók csökkentése, amelyek 
különösen fontosak a műszaki kutatás-
fejlesztéstől erősen függő, gyorsan 
növekedő ágazatokban; úgy véli, hogy 
ösztönözni kell a vállalkozói készséget 
például a vállalkozói készség 
fejlesztésének bevált módszereinek 
megosztása és az Erasmus program fiatal 
vállalkozók tekintetében való végrehajtása
által;

Or. lt

Módosítás 48
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a tapasztalatcsere és 
a hálózatépítés a felsőoktatás, a kutatás és 
az üzleti központok között fontos szerepet 
játszik a készségek javításában, illetve 
azok munkaerő-piaci igényekkel való 
összehangolásában;

6. hangsúlyozza, hogy a tapasztalatcsere és 
a hálózatépítés a felsőoktatás, a kutatás és 
az üzleti központok, valamint a 
közintézmények és a helyi hatóságok 
között fontos szerepet játszik a készségek 
javításában, illetve azok munkaerő-piaci 
igényekkel való összehangolásában;
felhívja a helyi és regionális hatóságokat, 
hogy mozdítsák elő az európai 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
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rendszert (EMAS) és ösztönözzék a
gazdasági ágazatokat arra, hogy tegyenek 
erőfeszítéseket az EMAS nyilvántartásába
történő felvételük érdekében; kéri, hogy a 
fenntartható gazdasági fejlődés
ösztönzését szem előtt tartva dolgozzanak 
ki pályaválasztási tanácsadó programokat 
a helyi önkormányzatok és regionális 
hatóságok számára az ökológiai és 
környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos 
általános ismeretek növelése céljából;

Or. en

Módosítás 49
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri, hogy annak érdekében, hogy az 
összes európai egyetemi hallgatóra
egyenlő feltételek vonatkozzanak a 
munkaerő-piaci részvétel tekintetében, 
valamint hogy a legjobb gyakorlatok 
cseréje útján javuljon az egyetemek 
működése, fontolják meg a felsőoktatási 
követelmények egységes európai rendszere 
kialakításának lehetőségét;

Or. lt

Módosítás 50
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli a Bizottságnak a jövő 
munkahelyei érdekében tett javaslatát az
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európai kiválósági központok új 
szakterületeken történő ösztönzésére 
vonatkozóan; hangsúlyozza, hogy a 
regionális és helyi hatóságok helyzete és 
képessége különösen a városi területeken 
a legalkalmasabb az innovatív 
vállalkozási klaszterek növekedéséhez 
szükséges feltételek megteremtéséhez; 
rámutat arra, hogy a klaszterek 
kialakulása jelentősen felgyorsíthatja a 
helyi gazdasági fejlődést és új 
munkahelyeket teremthet a régiókban;

Or. en

Módosítás 51
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. rámutat arra, hogy a stratégia új 
készségekre és munkahelyekre vonatkozó 
célkitűzéseinek a megvalósítása 
elsődlegesen a tagállamok feladata; ezért 
úgy véli, hogy feltétlenül szükséges, hogy 
a Bizottság ellenőrizze, hogy valamennyi 
tagállam magáénak vallja a stratégia 
célkitűzéseit;

7. rámutat arra, hogy a stratégia új 
készségekre és munkahelyekre vonatkozó 
célkitűzéseinek a megvalósítása 
elsődlegesen a tagállamok és régióik
feladata; ezért úgy véli, hogy feltétlenül 
szükséges, hogy a Bizottság ellenőrizze, 
hogy valamennyi tagállam magáénak vallja 
a stratégia célkitűzéseit;

Or. en

Módosítás 52
Elie Hoarau

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
munkaerő mobilitásának javítása 

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a szellemi 
és fizikai dolgozók mobilitásának javítása 
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érdekében tegyen lépéseket az 
adminisztratív és jogi akadályok 
megszüntetésére a szakmai képesítések 
elismerése és a kiegészítő 
nyugdíjjogosultságok hordozhatósága 
terén.

érdekében tegyen lépéseket az 
adminisztratív és jogi akadályok 
megszüntetésére a szakmai képesítések 
elismerése, a nyugdíjjogosultságok és a 
kiegészítő nyugdíjjogosultságok 
hordozhatósága, valamint az állami és 
magán egészségbiztosításhoz kapcsolódó 
jogok hordozhatósága terén.

Or. fr

Módosítás 53
Iosif Matula

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
munkaerő mobilitásának javítása 
érdekében tegyen lépéseket az 
adminisztratív és jogi akadályok 
megszüntetésére a szakmai képesítések 
elismerése és a kiegészítő 
nyugdíjjogosultságok hordozhatósága 
terén.

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
munkaerő mobilitásának javítása 
érdekében tegyen lépéseket az 
adminisztratív és jogi akadályok 
megszüntetésére a szakmai képesítések 
elismerése és a kiegészítő 
nyugdíjjogosultságok hordozhatósága 
terén; hangsúlyozza, hogy a regionális 
egyensúlyzavarok csökkentésének és a 
kohéziós politika célkitűzései elérésének 
lehetséges eszközeként növelni kell a 
munkaerő mobilitását az uniós 
tagállamok között.

Or. ro

Módosítás 54
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a 8. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
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munkaerő mobilitásának javítása 
érdekében tegyen lépéseket az 
adminisztratív és jogi akadályok 
megszüntetésére a szakmai képesítések 
elismerése és a kiegészítő 
nyugdíjjogosultságok hordozhatósága 
terén.

munkaerő mobilitásának javítása 
érdekében tegyen lépéseket az 
adminisztratív és jogi akadályok 
megszüntetésére a szakmai képesítések 
elismerése és a kiegészítő 
nyugdíjjogosultságok hordozhatósága 
terén; üdvözli a Bizottságnak az Európai 
Foglalkoztatási Szolgálat (EURES-
hálózat) reformjára irányuló 
kezdeményezését az utazó 
munkavállalóknak és álláskeresőknek 
nyújtott szolgáltatások javítása céljából, 
különösen a határ menti területeken; 
hangsúlyozza az EURES kulcsszerepét az 
utazó munkavállalóknak és 
álláskeresőknek jogaikkal kapcsolatosan 
biztosított tanácsadásban, ami elősegíti a 
valódi belső piac kialakulását;
hangsúlyozza a szociális partnerek fontos 
szerepét, amely a határokon átnyúló 
partnerségekben dolgozó 
munkavállalóknak nyújtott tanácsadás 
által hozzájárul a határterületek 
gazdasági helyzetének javításához;

Or. en

Módosítás 55
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
8 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1) úgy véli, hogy a technológiai és a 
termelési rendszerekben bekövetkező
gyors változások miatt értékelési eljárást 
kell kialakítani a menetrendnek a 
változásokkal történő folyamatos 
összevetése céljából;

Or. es



AM\871482HU.doc 31/32 PE467.282v01-00

HU

Módosítás 56
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
8 bekezdés – 2 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2) kéri a regionális és helyi szereplők 
bevonását a menetrend végrehajtása 
során bekövetkező változásokat értékelő, 
kiigazító és meghatározó eljárásokba.

Or. es

Módosítás 57
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. véleménye szerint az aktív és 
egészséges időskorra vonatkozó európai 
innovációs partnerség fényében fontos 
előmozdítani és támogatni az idős 
embereknek nyújtott iránymutatást és 
aktivizálásukat.

Or. en

Módosítás 58
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. mivel jelenleg a vállalkozások kisebb 
érdeklődést mutatnak az idősebb dolgozók 
iránt, felszólít arra, hogy biztosítsanak 
foglalkoztatási lehetőségeket az idősebb 
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munkavállalók számára.

Or. nl

Módosítás 59
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki politikai dokumentumot, 
amely világosan meghatározza azt a 
minimális arányszámot, amelynek 
megfelelően a tagállamok GDP-jéből 
forrást kell biztosítani a 
munkahelyteremtésre és a továbbképzési 
programokra, 

Or. lt


