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Изменение 1
Димитър Стоянов

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. предупреждава за равнището на 
безработицата сред младежите и по-
специално за неравномерното й
разпределение между държавите 
членки, вариращо от по-малко от 15 % 
до над 55 %, както и за броя младежи, 
които не се образоват или обучават и 
не работят (14 милиона младежи на 
възраст между 15 и 30 години), които 
излагат на риск самия европейски 
проект, заплашвайки икономическото 
развитие и жизнеспособността на 
една Европа, обединена около 
качеството на живот и условията на 
труд, както и икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване на регионите на ЕС, 
предвидено в член 174 от ДФЕС;

1. предупреждава за безпрецедентните 
равнища на безработицата сред 
младежите и по-специално за 
непропорционалното й разпределение 
между държавите членки, вариращо от 
по-малко от 15 % до над 55 %, както и 
за броя младежи, които нямат достъп 
до образование или обучение, което не 
им позволява да придобият нужния 
професионален и социален опит (15
милиона младежи на възраст между 15 
и 29 години), който факт излага на 
сериозен риск 
конкурентоспособността и
икономическото развитие на една 
Европа, обединена около качеството на 
живот и условията на труд, както и 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
регионите на ЕС, предвидено в член 174 
от ДФЕС;

Or. bg

Изменение 2
Андреас Мьолцер

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. предупреждава за равнището на 
безработицата сред младежите и по-
специално за неравномерното й
разпределение между държавите 
членки, вариращо от по-малко от 15 % 
до над 55 %, както и за броя младежи, 

1. предупреждава за равнището на 
безработицата сред младежите и по-
специално за неравномерното ѝ
разпределение между държавите 
членки, вариращо от по-малко от 15 % 
до над 55 %, както и за броя младежи, 
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които не се образоват или обучават и не 
работят (14 милиона младежи на 
възраст между 15 и 30 години), които 
излагат на риск самия европейски 
проект, заплашвайки икономическото 
развитие и жизнеспособността на една 
Европа, обединена около качеството на 
живот и условията на труд, както и 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
регионите на ЕС, предвидено в член 174 
от ДФЕС;

които не се образоват или обучават и не 
работят (14 милиона младежи на 
възраст между 15 и 30 години), което 
отразява различните равнища на 
ефикасност и конкурентоспособност 
на националните икономики; 
препоръчва бързи и мащабни 
структурни реформи в страните, 
засегнати от кризата, тъй като 
значителните несъответствия 
заплашват икономическото развитие и 
жизнеспособността на една Европа, 
обединена около качеството на живот и 
условията на труд, както и 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
регионите на ЕС, предвидено в член 174 
от ДФЕС;

Or. de

Изменение 3
Юнус Омаржи

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. предупреждава за равнището на 
безработицата сред младежите и по-
специално за неравномерното й 
разпределение между държавите 
членки, вариращо от по-малко от 15 %
до над 55 %, както и за броя младежи, 
които не се образоват или обучават и не 
работят (14 милиона младежи на 
възраст между 15 и 30 години), които 
излагат на риск самия европейски 
проект, заплашвайки икономическото 
развитие и жизнеспособността на една 
Европа, обединена около качеството на 
живот и условията на труд, както и 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
регионите на ЕС, предвидено в член 174 

1. предупреждава за равнището на 
безработицата сред младежите и по-
специално за неравномерното й 
разпределение между държавите 
членки, вариращо от по-малко от 15 % 
до над 60 %, както и за броя младежи, 
които не се образоват или обучават и не 
работят (14 милиона младежи на 
възраст между 15 и 30 години), които 
излагат на риск самия европейски 
проект, заплашвайки икономическото 
развитие и жизнеспособността на една 
Европа, обединена около качеството на 
живот и условията на труд, както и 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
регионите на ЕС, предвидено в член 174 
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от ДФЕС; от ДФЕС; подчертава, че младежите 
имат право на качествена заетост, 
която съответства на тяхното 
обучение и им позволява да водят 
достоен и независим живот, без да се 
сблъскват с несигурността и 
бедността;

Or. fr

Изменение 4
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. предупреждава за равнището на 
безработицата сред младежите и по-
специално за неравномерното й 
разпределение между държавите 
членки, вариращо от по-малко от 15 %
до над 55 %, както и за броя младежи, 
които не се образоват или обучават и не 
работят (14 милиона младежи на 
възраст между 15 и 30 години), които
излагат на риск самия европейски 
проект, заплашвайки икономическото 
развитие и жизнеспособността на една 
Европа, обединена около качеството на 
живот и условията на труд, както и 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
регионите на ЕС, предвидено в член 174 
от ДФЕС;

1. предупреждава за равнището на 
безработицата сред младежите и по-
специално за неравномерното й 
разпределение между държавите 
членки, вариращо от по-малко от 15 % 
до над 55 %, както и за броя младежи, 
които не се образоват или обучават и не 
работят (14 милиона младежи на 
възраст между 15 и 30 години), като 
към това трябва да се добави 
несигурността на заетостта на друг 
голям брой младежи, въпреки че те 
имат работа; счита, че тези две 
ситуации излагат на риск самия 
европейски проект, заплашвайки 
икономическото развитие и 
жизнеспособността на една Европа, 
обединена около качеството на живот и 
условията на труд, както и 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
регионите на ЕС, предвидено в член 174 
от ДФЕС;

Or. es

Изменение 5
Патрис Тиролиен
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. предупреждава за равнището на 
безработицата сред младежите и по-
специално за неравномерното й 
разпределение между държавите 
членки, вариращо от по-малко от 15 %
до над 55 %, както и за броя младежи, 
които не се образоват или обучават и не 
работят (14 милиона младежи на 
възраст между 15 и 30 години), които 
излагат на риск самия европейски 
проект, заплашвайки икономическото 
развитие и жизнеспособността на една 
Европа, обединена около качеството на 
живот и условията на труд, както и 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
регионите на ЕС, предвидено в член 174 
от ДФЕС;

1. предупреждава за равнището на 
безработицата сред младежите и по-
специално за неравномерното й 
разпределение между регионите и 
държавите — членки на Европейския 
съюз, вариращо от по-малко от 10 % до 
над 60 %, както и за броя младежи, 
които не се образоват или обучават и не 
работят (14 милиона младежи на 
възраст между 15 и 30 години), които 
излагат на риск самия европейски 
проект, заплашвайки икономическото 
развитие и жизнеспособността на една 
Европа, обединена около качеството на 
живот и условията на труд, както и 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
регионите на ЕС, предвидено в член 174 
от ДФЕС;

Or. fr

Изменение 6
Юстина Виткаускайте

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. предупреждава за равнището на 
безработицата сред младежите и по-
специално за неравномерното й
разпределение между държавите 
членки, вариращо от по-малко от 15 % 
до над 55 %, както и за броя младежи, 
които не се образоват или обучават и не 
работят (14 милиона младежи на 
възраст между 15 и 30 години), които 
излагат на риск самия европейски 

1. предупреждава за равнището на 
безработицата сред младежите и по-
специално за неравномерното й
разпределение между държавите 
членки, вариращо от по-малко от 15 % 
до над 55 %, както и за броя младежи, 
които не се образоват или обучават и не 
работят (14 милиона младежи на 
възраст между 15 и 30 години), които 
излагат на риск самия европейски 
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проект, заплашвайки икономическото 
развитие и жизнеспособността на една 
Европа, обединена около качеството на 
живот и условията на труд, както и 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
регионите на ЕС, предвидено в член 174 
от ДФЕС;

проект, водейки до загуба на 
потенциал за икономически растеж 
за ЕС и заплашвайки икономическото 
развитие и жизнеспособността на една 
Европа, обединена около качеството на 
живот и условията на труд, както и 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
регионите на ЕС, предвидено в член 174 
от ДФЕС;

Or. en

Изменение 7
Патрис Тиролиен

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава значението на 
регионалното равнище в 
определянето на политиките за 
обучение и подпомагане на младите 
хора и безработните, за да се 
отговори най-добре на реалностите в 
районите на заетост и да се осигури 
по-непосредствено наблюдение на 
съответните лица;

Or. fr

Изменение 8
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. счита, че поради социално-
икономическата си структура 
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младежите в Съюза представляват 
една от най-уязвимите групи по 
отношение на заетостта, особено в 
настоящата ситуация на 
икономическа и финансова криза, с 
оглед на тяхната численост на 
пазара на труда и сблъсъка им с най-
сериозните проблеми, свързани със 
заетостта, поради което настоява за 
необходимостта да се работи в 
търсене на решения, позволяващи на 
европейската младеж, която вече не 
вярва в традиционните решения на 
проблемите със заетостта 
(образование и работа), да излезе от 
тази „безизходица“ и да намери 
конкретни отговори за различните 
ситуации, като адаптира 
политиките към нуждите на 
младежите, а не обратно;

Or. es

Изменение 9
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава факта, че 
безработицата сред младежите е 
достигнала невъобразими нива и това 
изисква по-ефективни действия на 
европейско, национално и регионално 
равнище; поради това счита, че в 
момент, когато Европейският съюз е 
изправен пред много трудности и 
предизвикателства, необходимостта 
от силни и иновативни млади хора, 
готови да посрещнат 
предизвикателствата, пред които са 
изправени, е по-голяма от всякога;

Or. en
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Изменение 10
Патрис Тиролиен

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че тъй като е 
необходимо съживяването на 
стопанската дейност като 
предварително условие за всяко 
решение за създаване на устойчива и 
дълготрайна заетост, причините за 
това положение са коренят в структурни 
въпроси, произлизащи от 
образователните политики и политиките 
за заетост, които трябва да бъдат 
коригирани, като е необходимо ново 
поколение по-привлекателни 
педагогически стратегии с по-голямо 
регионално приобщаване, които 
подтикват към прилагане на по-
ефективни стратегии за преход към 
активния живот (със силна връзка 
между училището и работата) и 
изготвянето на по-сигурна 
професионална кариера;

2. подчертава, че освен 
икономическата криза, в която се 
намира Европа, причините за това 
положение се коренят в структурни 
въпроси, произлизащи от 
образователните политики и политиките 
за заетост, които трябва да бъдат 
подобрени; подчертава 
необходимостта от въвеждане на 
нови по-привлекателни и приобщаващи
педагогически стратегии, които 
насърчават именно осъществяването
на ефективен преход към активния 
живот на младежите, които напускат 
образователните системи, и 
изготвянето на по-сигурна 
професионална кариера;

Or. fr

Изменение 11
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че тъй като е необходимо 
съживяването на стопанската дейност 
като предварително условие за всяко 
решение за създаване на устойчива и 
дълготрайна заетост, причините за 
това положение са коренят в 
структурни въпроси, произлизащи от 
образователните политики и политиките 
за заетост, които трябва да бъдат 

2. подчертава, че тъй като е необходимо 
съживяването на стопанската дейност 
като предварително условие за всяко 
решение за създаване на устойчива и 
дълготрайна заетост, трябва да се 
коригират структурните въпроси, 
произлизащи от образователните 
политики и политиките за заетост; 
счита, че са нужни по-привлекателни 
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коригирани, като е необходимо ново 
поколение по-привлекателни 
педагогически стратегии с по-голямо 
регионално приобщаване, които 
подтикват към прилагане на по-
ефективни стратегии за преход към 
активния живот (със силна връзка 
между училището и работата) и 
изготвянето на по-сигурна 
професионална кариера;

педагогически стратегии с по-голямо 
регионално приобщаване, предвид 
разнородността на ситуациите и с 
цел по-гъвкавото им прилагане в 
услуга на нуждите и индивидуалните 
характеристики на регионите, които 
подтикват към прилагане на по-
ефективни стратегии за преход към 
активния живот (със силна връзка 
между училището и работата) и 
изготвянето на по-сигурна 
професионална кариера;

Or. es

Изменение 12
Карима Дели, Ана Миранда

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че тъй като е необходимо 
съживяването на стопанската дейност 
като предварително условие за всяко 
решение за създаване на устойчива и 
дълготрайна заетост, причините за това 
положение са коренят в структурни 
въпроси, произлизащи от 
образователните политики и политиките 
за заетост, които трябва да бъдат 
коригирани, като е необходимо ново 
поколение по-привлекателни 
педагогически стратегии с по-голямо 
регионално приобщаване, които
подтикват към прилагане на по-
ефективни стратегии за преход към 
активния живот (със силна връзка 
между училището и работата) и 
изготвянето на по-сигурна 
професионална кариера;

2. подчертава, че тъй като е необходимо 
съживяването на стопанската дейност 
като предварително условие за всяко 
решение за създаване на достойна, 
устойчива и дълготрайна заетост, 
причините за това положение се коренят 
в структурни въпроси, произлизащи, 
наред с другото, от образователните 
политики и политиките за заетост, които 
трябва да бъдат коригирани, за да 
подтикват към прилагане на по-
ефективни стратегии за преход към 
активния живот (със силна връзка 
между училището и работата) и 
изготвянето на по-сигурна 
професионална кариера;

Or. en
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Изменение 13
Юнус Омаржи

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че тъй като е необходимо 
съживяването на стопанската дейност 
като предварително условие за всяко 
решение за създаване на устойчива и 
дълготрайна заетост, причините за това 
положение са коренят в структурни 
въпроси, произлизащи от 
образователните политики и политиките 
за заетост, които трябва да бъдат 
коригирани, като е необходимо ново 
поколение по-привлекателни 
педагогически стратегии с по-голямо 
регионално приобщаване, които 
подтикват към прилагане на по-
ефективни стратегии за преход към 
активния живот (със силна връзка 
между училището и работата) и 
изготвянето на по-сигурна 
професионална кариера;

2. подчертава, че тъй като е необходимо 
съживяването на стопанската дейност 
като предварително условие за всяко 
решение за създаване на устойчива и 
дълготрайна заетост, причините за това 
положение се коренят в структурни 
въпроси, произлизащи от 
образователните политики и политиките 
за заетост, които трябва да бъдат 
коригирани, като е необходимо ново 
поколение по-привлекателни 
педагогически стратегии с по-голямо 
регионално приобщаване, които 
подтикват към прилагане на по-
ефективни стратегии за преход към 
активния живот (със силна връзка 
между училището и работата) и 
изготвянето на по-сигурна 
професионална кариера; подчертава 
тревожните последици от 
икономическата криза и мерките за 
бюджетни ограничения върху 
положението на младежите; 
припомня, че бюджетните 
съкращения сериозно застрашават 
инвестициите в изключително важни 
за бъдещето на младежите области 
като образованието, обучението, 
научните изследвания и иновациите;

Or. fr

Изменение 14
Димитър Стоянов

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. подчертава, че тъй като е 
необходимо съживяването на 
стопанската дейност като 
предварително условие за всяко 
решение за създаване на устойчива и 
дълготрайна заетост, причините за това 
положение са коренят в структурни 
въпроси, произлизащи от 
образователните политики и политиките 
за заетост, които трябва да бъдат 
коригирани, като е необходимо ново 
поколение по-привлекателни 
педагогически стратегии с по-голямо 
регионално приобщаване, които 
подтикват към прилагане на по-
ефективни стратегии за преход към 
активния живот (със силна връзка 
между училището и работата) и 
изготвянето на по-сигурна 
професионална кариера;

2. подчертава, че е необходимо 
съживяването на стопанската дейност 
като предварително условие за всяко 
решение за създаване на устойчива, 
стабилна и дълготрайна заетост, а
причините за това положение се коренят 
в структурни въпроси, произлизащи от 
образователните политики и политиките 
за заетост, които трябва да бъдат 
коригирани чрез създаването на ново 
поколение по-привлекателни 
педагогически стратегии, отговарящи 
на потребностите на бизнеса, с по-
голямо регионално приобщаване, които 
подтикват към прилагане на по-
ефективни стратегии за преход към 
активния живот (със силна връзка 
между училището и работата);

Or. bg

Изменение 15
Мария ду Сеу Патран Невеш

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че тъй като е необходимо 
съживяването на стопанската дейност 
като предварително условие за всяко 
решение за създаване на устойчива и 
дълготрайна заетост, причините за това 
положение са коренят в структурни 
въпроси, произлизащи от 
образователните политики и политиките 
за заетост, които трябва да бъдат 
коригирани, като е необходимо ново 
поколение по-привлекателни 
педагогически стратегии с по-голямо 
регионално приобщаване, които 
подтикват към прилагане на по-

2. подчертава, че тъй като е необходимо 
съживяването на стопанската дейност 
като предварително условие за всяко 
решение за създаване на устойчива и 
дълготрайна заетост, причините за това 
положение се коренят в структурни 
въпроси, произлизащи от 
образователните политики и политиките 
за заетост, които трябва да бъдат 
коригирани, като е необходимо ново 
поколение по-привлекателни 
педагогически стратегии с по-голямо 
регионално приобщаване, които 
подтикват към прилагане на по-
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ефективни стратегии за преход към 
активния живот (със силна връзка 
между училището и работата) и 
изготвянето на по-сигурна 
професионална кариера;

ефективни стратегии за преход към 
активния живот (със силна връзка 
между училището и работата) и 
изготвянето на по-сигурна 
професионална кариера; счита за 
важно в допълнение към тези 
фактори да се определят 
приоритетните за развитието на 
всеки регион и да се оформят или 
създадат предприемачески програми 
за младите хора в тези области;

Or. pt

Изменение 16
Василика Виорика Дънчила

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че тъй като е необходимо 
съживяването на стопанската дейност 
като предварително условие за всяко 
решение за създаване на устойчива и 
дълготрайна заетост, причините за това 
положение са коренят в структурни 
въпроси, произлизащи от 
образователните политики и политиките 
за заетост, които трябва да бъдат 
коригирани, като е необходимо ново 
поколение по-привлекателни 
педагогически стратегии с по-голямо 
регионално приобщаване, които 
подтикват към прилагане на по-
ефективни стратегии за преход към 
активния живот (със силна връзка
между училището и работата) и 
изготвянето на по-сигурна 
професионална кариера;

2. подчертава, че тъй като е необходимо 
съживяването на стопанската дейност 
като предварително условие за всяко 
решение за създаване на устойчива и 
дълготрайна заетост, причините за това 
положение се коренят в структурни 
въпроси, произлизащи от 
образователните политики и политиките 
за заетост, които трябва да бъдат 
коригирани, като е необходимо ново 
поколение по-привлекателни 
педагогически стратегии с по-голямо 
регионално приобщаване, които 
подтикват към прилагане на по-
ефективни стратегии за преход към 
активния живот (със силна връзка 
между училището и работата) и 
изготвянето на по-сигурна 
професионална кариера, включително 
задължителни стажове по всички 
дисциплини по време на обучението, 
за да се осигури първоначален 
професионален опит в съответната 
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област;

Or. ro

Изменение 17
Маритйе Схаке

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че тъй като е необходимо 
съживяването на стопанската дейност 
като предварително условие за всяко 
решение за създаване на устойчива и 
дълготрайна заетост, причините за това
положение са коренят в структурни 
въпроси, произлизащи от 
образователните политики и политиките 
за заетост, които трябва да бъдат 
коригирани, като е необходимо ново 
поколение по-привлекателни 
педагогически стратегии с по-голямо 
регионално приобщаване, които 
подтикват към прилагане на по-
ефективни стратегии за преход към 
активния живот (със силна връзка 
между училището и работата) и 
изготвянето на по-сигурна 
професионална кариера;

2. подчертава, че тъй като е необходимо 
съживяването на стопанската дейност 
като предварително условие за всяко 
решение за създаване на устойчива и 
дълготрайна заетост, причините за това 
положение се коренят в структурни 
въпроси, произлизащи от 
образователните политики и политиките 
за заетост, които трябва да бъдат 
коригирани, като е необходимо ново 
поколение по-привлекателни 
педагогически стратегии с по-голямо 
регионално приобщаване, които 
подтикват към прилагане на по-
ефективни стратегии за преход към 
активния живот (със силна връзка 
между училището и работата, по-
специално чрез двойни образователни 
системи) и изготвянето на по-сигурна 
професионална кариера;

Or. en

Изменение 18
Юстина Виткаускайте

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. подчертава, че тъй като е необходимо 
съживяването на стопанската дейност 
като предварително условие за всяко 
решение за създаване на устойчива и 
дълготрайна заетост, причините за това 
положение са коренят в структурни 
въпроси, произлизащи от 
образователните политики и политиките 
за заетост, които трябва да бъдат 
коригирани, като е необходимо ново 
поколение по-привлекателни 
педагогически стратегии с по-голямо 
регионално приобщаване, които 
подтикват към прилагане на по-
ефективни стратегии за преход към 
активния живот (със силна връзка 
между училището и работата) и 
изготвянето на по-сигурна 
професионална кариера;

2. подчертава, че тъй като е необходимо 
съживяването на стопанската дейност 
като предварително условие за всяко 
решение за създаване на устойчива и 
дълготрайна заетост, причините за това 
положение се коренят в структурни 
въпроси, произлизащи от 
образователните политики и политиките 
за заетост, които трябва да бъдат 
коригирани, като е необходимо ново 
поколение по-привлекателни 
педагогически стратегии с по-голямо 
регионално приобщаване и създаването 
на мрежи от платформи за обмен на 
опит и най-добри практики между 
регионите и държавите членки, които 
подтикват към прилагане на по-
ефективни стратегии за преход към 
активния живот (със силна връзка 
между училището и работата) и 
изготвянето на по-сигурна 
професионална кариера;

Or. en

Изменение 19
Маритйе Схаке

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че е важно да се 
разгледат географските 
несъответствия между предлагането 
и търсенето на работни места както 
в рамките на държавите членки, 
така и между тях, по-специално чрез 
реформи на Европейския портал за 
професионална мобилност (EURES), с 
цел да се подобрят възможностите за 
младежка заетост;
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Or. en

Изменение 20
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че европейската регионална 
политика, която укрепва и допълва 
усилията на държавите членки за 
стимулиране на икономическата 
активност и насърчаване на 
заетостта в цялата територия на 
Съюза и по-специално най-
засегнатите региони, е един от 
основните инструменти на Съюза в 
помощ на преодоляването на 
настоящото положение, като се 
управлява и насочва прилагането на 
необходимите структурни реформи и
се концентрират инвестиции в 
приоритетни действия; счита, че 
координираните действия на петте 
фонда по Общата стратегическа 
рамка — ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния 
фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР — са от 
основно значение за съвместното 
насърчаване на 
конкурентоспособността и 
сближаването, като те определят 
най-подходящите приоритети за 
инвестиции за всяка държава и всеки 
европейски регион и подкрепят всички 
онези финансови инструменти, които 
могат да стимулират частните 
инвестиции, така че паралелно да се 
постигне и увеличаване на ефекта от 
националните инвестиции;

Or. es
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Изменение 21
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава, че за да съществува 
икономическо, социално и 
териториално сближаване в целия 
ЕС, е необходимо да се осъществят 
инвестиции в най-
необлагодетелстваните региони; 
структурните фондове трябва да 
подпомагат осъществяването на 
тези инвестиции, като се стремят да 
няма региони, в които дейността 
липсва или е много оскъдна, с цел да се 
насърчат частните инвестиции и 
икономическото и регионалното 
развитие;

Or. es

Изменение 22
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. подчертава значението на 
насърчаването на мобилността на 
нашите младежи както на 
национално, така и на европейско 
равнище, която ще им даде 
възможност за лично и 
професионално развитие;

Or. es
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Изменение 23
Патрис Тиролиен

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че тъй като според 
предвижданията всяка година 15 %
от работните места изчезват и 
толкова други се създават, е 
необходима глобална визия, 
изпреварваща промените за една 
наистина ефикасна политика за 
заетостта; счита, че от съществено 
значение са политиките за 
квалификация, които ефективно 
насърчават първоначалното и 
постоянното съответствие на 
уменията към нуждите на 
предприятията и на икономиката във 
всички региони на ЕС;

3. счита, че пазарът на труда познава 
изчезването и създаването на 
работни места в различни 
икономически сектори, което изисква 
непрекъсната работа в областта на 
обучението и системите за защита и 
наблюдение на безработните, с цел да 
се осигури най-добра подкрепа за 
предприятията и служителите в 
тази ситуация на структурна 
нестабилност; счита, че една 
ефикасна политика за заетостта трябва 
да постави акцент върху 
квалификациите и уменията, 
съответстващи на потребностите 
на икономическите участници в 
регионалните области на дейност в
ЕС;

Or. fr

Изменение 24
Карима Дели, Ана Миранда

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че тъй като според 
предвижданията всяка година 15 % 
от работните места изчезват и 
толкова други се създават, е 
необходима глобална визия,
изпреварваща промените за една 
наистина ефикасна политика за 
заетостта; счита, че от съществено 
значение са политиките за 

3. разбира, че е необходима глобална 
визия, подходяща за изпреварване на 
промените като част от една наистина 
ефикасна политика за заетостта;
обръщаща специално внимание на 
най-маргинализираните групи от 
населението и групите с най-висок 
риск от безработица и със 
специфични териториални 
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квалификация, които ефективно 
насърчават първоначалното и 
постоянното съответствие на уменията 
към нуждите на предприятията и на 
икономиката във всички региони на ЕС;

недостатъци; счита, че от съществено 
значение са политиките за 
квалификация, които ефективно 
насърчават първоначалното и 
постоянното съответствие на уменията 
към нуждите на предприятията и на 
икономиката във всички региони на ЕС;

Or. en

Изменение 25
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че тъй като според 
предвижданията всяка година 15 % от 
работните места изчезват и толкова 
други се създават, е необходима 
глобална визия, изпреварваща 
промените за една наистина ефикасна 
политика за заетостта; счита, че от 
съществено значение са политиките за 
квалификация, които ефективно 
насърчават първоначалното и 
постоянното съответствие на уменията 
към нуждите на предприятията и на 
икономиката във всички региони на ЕС;

3. счита, че тъй като според 
предвижданията всяка година 15 % от 
работните места изчезват и толкова 
други се създават, е необходима 
глобална визия, изпреварваща 
промените, необходими за постигане 
на растеж и действително 
устойчива заетост; счита, че 
мерките ще са ефикасни само ако се 
създадат тесни връзки между всички 
тях, така че да се увеличи 
производителността, да се насърчат 
частните инвестиции и да се 
подкрепят секторите с по-голям 
потенциал за растеж, по-специално 
свързаните със зелената икономика и 
ИКТ; в този контекст счита, че от 
съществено значение е развитието на
способностите на човешкия капитал, 
като се създават и прилагат 
политики за квалификация, които 
ефективно насърчават първоначалното и 
постоянното съответствие на уменията 
към нуждите на предприятията и на 
икономиката във всички региони на ЕС;

Or. es
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Изменение 26
Нуну Тейшейра

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че тъй като според 
предвижданията всяка година 15 % от 
работните места изчезват и толкова 
други се създават, е необходима 
глобална визия, изпреварваща 
промените за една наистина ефикасна 
политика за заетостта; счита, че от 
съществено значение са политиките за 
квалификация, които ефективно 
насърчават първоначалното и 
постоянното съответствие на уменията 
към нуждите на предприятията и на 
икономиката във всички региони на ЕС;

3. счита, че тъй като според 
предвижданията всяка година 15 % от 
работните места изчезват и толкова 
други се създават, е необходима 
глобална визия, изпреварваща 
промените за една наистина ефикасна 
политика за заетостта; подчертава 
значението на преодоляването на 
разминаването между висшето 
образование и пазара на труда и 
изтъква, че разминаването между 
образователните умения и днешните 
работни места трябва да бъде 
коригирано най-вече от страна на 
образователните институции; 
призовава министрите на 
образованието в ЕС и институциите 
за висше образование в ЕС да добавят 
чиракуването и стажуването като 
неразделна част от учебните 
програми на всички съответни 
обучения и курсове; счита, че от 
съществено значение са политиките за 
квалификация, които ефективно 
насърчават първоначалното и 
постоянното съответствие на уменията 
към нуждите на предприятията и на 
икономиката във всички региони на ЕС;

Or. en

Изменение 27
Василика Виорика Дънчила

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. счита, че тъй като според 
предвижданията всяка година 15 % от 
работните места изчезват и толкова 
други се създават, е необходима 
глобална визия, изпреварваща 
промените за една наистина ефикасна 
политика за заетостта; счита, че от 
съществено значение са политиките за 
квалификация, които ефективно 
насърчават първоначалното и 
постоянното съответствие на уменията 
към нуждите на предприятията и на 
икономиката във всички региони на ЕС;

3. счита, че тъй като според 
предвижданията всяка година 15 % от 
работните места изчезват и толкова 
други се създават, е необходима 
глобална визия, изпреварваща 
промените за една наистина ефикасна 
политика за заетостта; счита, че от 
съществено значение са политиките за 
квалификация, които ефективно 
насърчават първоначалното и 
постоянното съответствие на уменията 
към нуждите на предприятията и на 
икономиката във всички региони на ЕС 
и предотвратяват още по-голям 
недостиг на работна ръка в професии, 
които вече изпитват дефицит;

Or. ro

Изменение 28
Димитър Стоянов

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава за по-голяма 
стабилност и сигурност на 
работните места, както и за 
създаването на защитни механизми 
за превенция срещу експлоататорски 
практики на работодатели в някои 
държави членки спрямо младите 
европейци;

Or. bg

Изменение 29
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 3а (нов)
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Проектостановище Изменение

3а. припомня, че МСП са двигателят 
на Европа, крайъгълният камък на 
заетостта и главният път за 
излизане от кризата; поради това 
счита за необходимо да се подобри 
достъпът до финансиране и бизнес 
средата, в която работят 
предприятията;

Or. es

Изменение 30
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че наред със стратегиите 
на ЕС по заетостта, градовете и 
регионите трябва да играят по-
важна роля при оценяването на 
местните пазари на труда и 
изготвянето на програми, специално 
предназначени за младите хора;

Or. en

Изменение 31
Димитър Стоянов

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. насърчава държавите членки и 
регионалните и местните органи на 
властта да гарантират по-голяма 
ефикасност на образователните 
политики и на политиките за 
заетост, които трябва да поставят

4. насърчава държавите членки и 
регионалните и местните органи на 
властта да гарантират разработването 
на стратегии за обучение и такива за 
разширяване на пазара на труда чрез 
засилване на междурегионалното 



AM\939864BG.doc 23/40 PE513.123v02-00

BG

акцент върху три основни аспекта: 
ориентиран към бъдещето подход, 
така че по-добре да се изпреварва
развитието на пазара на труда и да се 
създава връзка с образованието и 
обучението; включване в по-голяма 
степен на всички заинтересовани 
страни; регионален подход, който 
предвижда механизми за по-добро 
разбиране на проблемите и за по-
резултатно вземане на решения и който 
прави потребностите по отношение на 
квалификацията по-разбираеми;

сътрудничество, като трябва да се
постави акцент върху три основни 
аспекта: ориентиране към бъдещ
подход, така че по-добре да се 
анализира развитието на пазара на 
труда и да се създава връзка с 
образованието и обучението; включване 
в по-голяма степен на всички 
заинтересовани страни и местни 
партньори; регионален подход, който 
предвижда механизми за по-добро 
разбиране на проблемите и за по-
резултатно вземане на решения и който 
прави потребностите по отношение на 
квалификацията по-разбираеми;

Or. bg

Изменение 32
Карима Дели, Ана Миранда

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. насърчава държавите членки и 
регионалните и местните органи на 
властта да гарантират по-голяма 
ефикасност на образователните 
политики и на политиките за заетост, 
които трябва да поставят акцент върху 
три основни аспекта: ориентиран към 
бъдещето подход, така че по-добре да се 
изпреварва развитието на пазара на 
труда и да се създава връзка с 
образованието и обучението; включване 
в по-голяма степен на всички 
заинтересовани страни; регионален 
подход, който предвижда механизми за 
по-добро разбиране на проблемите и за 
по-резултатно вземане на решения и 
който прави потребностите по 
отношение на квалификацията по-

4. насърчава държавите членки и 
регионалните и местните органи на 
властта да гарантират по-голяма 
ефикасност на образователните 
политики и на политиките за заетост, 
които трябва да поставят акцент върху 
три основни аспекта:
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разбираеми;
— ориентиран към бъдещето подход, 
така че по-добре да се изпреварва 
развитието на пазара на труда и да се 
създава връзка с образованието и 
обучението; във връзка с това 
призовава Комисията да работи в по-
тясно сътрудничество с държавите 
членки за изготвянето на 
средносрочни и дългосрочни прогнози 
за уменията, които се търсят на 
местния и регионалния пазар на 
труда;
— включване в по-голяма степен на 
всички заинтересовани страни, 
включително на младежките 
организации;
— регионален подход в рамките на 
интегрирани стратегии за 
териториално развитие, който взема 
под внимание местните нужди и 
териториалните особености, който 
дава възможност за по-добро 
определяне на ориентирани към 
бъдещето работни места, по-
специално в иновативни сектори 
като например зелените сегменти и 
социалното предприемачество, който 
предвижда механизми за по-добро 
разбиране на проблемите и за по-
резултатно вземане на решения и който 
прави потребностите по отношение на 
квалификацията по-разбираеми;

Or. en

Изменение 33
Юстина Виткаускайте

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. насърчава държавите членки и 
регионалните и местните органи на 

4. насърчава държавите членки и 
регионалните и местните органи на 
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властта да гарантират по-голяма 
ефикасност на образователните 
политики и на политиките за заетост, 
които трябва да поставят акцент върху 
три основни аспекта: ориентиран към 
бъдещето подход, така че по-добре да се 
изпреварва развитието на пазара на 
труда и да се създава връзка с 
образованието и обучението; включване 
в по-голяма степен на всички 
заинтересовани страни; регионален 
подход, който предвижда механизми за 
по-добро разбиране на проблемите и за 
по-резултатно вземане на решения и 
който прави потребностите по 
отношение на квалификацията по-
разбираеми;

властта да приложат мерките, 
разработени в рамките на схемата за 
гаранция за младежта, да насърчават 
обмена на успешни модели, които са 
довели до положителни тенденции по 
отношение на намаляването на 
безработицата сред младежите и 
сред никъде неработещите, 
неучещите и необучаващите се хора, 
и да гарантират по-голяма ефикасност 
на образователните политики и на 
политиките за заетост, които трябва да 
поставят акцент върху три основни 
аспекта: ориентиран към бъдещето 
подход, така че по-добре да се 
изпреварва развитието на пазара на 
труда и да се създава връзка с 
образованието и обучението; включване 
в по-голяма степен на всички 
заинтересовани страни; регионален 
подход, който предвижда механизми за 
по-добро разбиране на проблемите и за 
по-резултатно вземане на решения и 
който прави потребностите по 
отношение на квалификацията по-
разбираеми;

Or. en

Изменение 34
Маритйе Схаке

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. насърчава държавите членки и 
регионалните и местните органи на 
властта да гарантират по-голяма 
ефикасност на образователните 
политики и на политиките за заетост, 
които трябва да поставят акцент върху 
три основни аспекта: ориентиран към 
бъдещето подход, така че по-добре да се 
изпреварва развитието на пазара на 

4. насърчава държавите членки и 
регионалните и местните органи на 
властта да гарантират по-голяма 
ефикасност на образователните 
политики и на политиките за заетост, 
които трябва да поставят акцент върху 
три основни аспекта: ориентиран към 
бъдещето подход, така че по-добре да се 
изпреварва развитието на пазара на 
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труда и да се създава връзка с 
образованието и обучението; включване 
в по-голяма степен на всички 
заинтересовани страни; регионален 
подход, който предвижда механизми за 
по-добро разбиране на проблемите и за 
по-резултатно вземане на решения и 
който прави потребностите по 
отношение на квалификацията по-
разбираеми;

труда и да се създава връзка с 
образованието и обучението; включване 
в по-голяма степен на всички 
заинтересовани страни и по-специално 
на частния сектор; регионален 
подход, който предвижда механизми за 
по-добро разбиране на проблемите и за 
по-резултатно вземане на решения и 
който прави потребностите по 
отношение на квалификацията по-
разбираеми;

Or. en

Изменение 35
Карима Дели, Ана Миранда

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава държавите членки да 
насърчават мобилността на младите 
хора въз основа на по-добро
признаване на уменията и 
квалификациите, по-добра 
координация между системите за 
социална сигурност и по-добър достъп 
до жилища на достъпни цени, 
включително социални жилища, и до 
финансови кредити;

Or. en

Изменение 36
Ален Кадек

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава значението на 
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програмите за учене през целия 
живот с оглед насърчаването на 
преквалификацията; във връзка с 
това подчертава ефективността на 
европейските програми, които следва 
да бъдат подсилени през следващия 
финансов програмен период;

Or. fr

Изменение 37
Патрис Тиролиен

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. приканва държавите членки и 
техните региони да развиват 
политики за борба срещу 
преждевременното напускане на 
училище и за реинтеграция на 
младите хора, преждевременно 
напуснали училище; подчертава във 
връзка с това значителните усилия, 
които трябва да се положат в редица 
държави членки в областта на 
подпомагането и ориентирането на 
учащите в училищата и 
университетите;

Or. fr

Изменение 38
Маритйе Схаке

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. настоятелно призовава 
държавите членки да премахнат 
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съществуващите бариери за 
трансгранично чиракуване, стажове и 
практикантски програми за по-добро 
съчетаване на предлагането и 
търсенето на възможности за 
обучение в работна среда за младите 
хора, като по този начин се подобрява 
мобилността и пригодността за 
заетост, особено в граничните 
региони;

Or. en

Изменение 39
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава държавите членки да 
избягват големи съкращения във 
важни области като образованието и 
иновациите, защото заедно с 
останалите отрицателни последици 
от икономическата и финансовата 
криза тези съкращения са сериозна 
пречка в борбата с безработицата 
сред младежите;

Or. en

Изменение 40
Мария ду Сеу Патран Невеш

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. като има предвид, че Програмата 
на Европейския съюз за социална 
промяна и социални иновации (2014—
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2020 г.) изтъква недостатъчните 
познания като фактор, 
възпрепятстващ развитието на 
социалните иновации в Съюза, 
насърчава държавите членки и 
регионалните и местните органи да 
поощряват разпространението на 
програми в подкрепа на млади 
предприемачи, както и да вземат под 
внимание особените регионални 
характеристики в действащите 
предприемачески програми, тъй като 
те могат да доведат до успех или 
неуспех инициативите на младите 
хора, особено в най-отдалечените 
региони; 

Or. pt

Изменение 41
Ален Кадек

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. приканва държавите членки в 
съответните си образователни 
системи да насърчават 
професионалните курсове, които не са 
достатъчно оценени в училищните и 
университетските учебни програми; 
като има предвид, че въпросните 
професионални курсове крият голям 
потенциал по отношение на 
заетостта на териториите на 
държавите членки;

Or. fr

Изменение 42
Петру Константин Лухан
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Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че програмите на ЕС 
и по-специално структурните 
фондове и Кохезионният фонд са били 
най-ефективните инструменти за 
създаване на нови работни места за 
младите хора и поради това на тези 
програми следва да се обърне 
допълнително внимание, и всеки 
регион следва в пълна степен да 
използва наличното финансиране от 
ЕС в полза на младите хора;

Or. en

Изменение 43
Карима Дели, Ана Миранда

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за съвместни действия на 
европейските фондове, по-специално на 
инструментите на политиката на 
сближаване, най-вече ЕСФ и ЕФРР, в 
предоставянето на приоритетен отговор 
на този проблем;

5. призовава за съвместни действия на 
европейските фондове, по-специално на 
инструментите на политиката на 
сближаване, най-вече ЕСФ и ЕФРР, в 
предоставянето на приоритетен отговор 
на този проблем; подчертава 
неотложната необходимост за 
програмния период 2014—2020 г. за 
Европейския социален фонд (ЕСФ) да 
се отделят най-малко 25 % от 
средствата, отпуснати за 
политиката на сближаване, както и 
да се отделят поне 20 % от ЕСФ за 
водещата инициатива на 
стратегията „Европа 2020“ за 
„насърчаване на социалното 
приобщаване и борбата с бедността“, 
в която безработицата сред 
младежите ще бъде приоритет; 
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приканва държавите членки, както и 
местните и регионалните органи да 
определят интегрирани стратегии за 
териториално развитие, както и да 
използват нови инструменти в тяхна 
подкрепа, включително елементи, 
свързани с обучението и заетостта, 
по-специално с цел да създадат 
възможности за заетост на младите 
хора и да подкрепят изграждането и 
обновяването на достъпни социални 
инфраструктури;

Or. en

Изменение 44
Нуну Тейшейра

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за съвместни действия на 
европейските фондове, по-специално на 
инструментите на политиката на 
сближаване, най-вече ЕСФ и ЕФРР, в 
предоставянето на приоритетен отговор 
на този проблем;

5. призовава за съвместни действия на 
европейските фондове, по-специално на 
инструментите на политиката на 
сближаване, най-вече ЕСФ и ЕФРР, в 
предоставянето на приоритетен отговор 
на този проблем; подчертава, че 
политиките на сближаване, главно 
ЕСФ, могат да допринесат за 
подпомагане на дружествата, 
наемащи млади хора, и намаляване на 
безработицата сред младежите; 
ЕСФ също така допринася за 
намаляване на данъчното облагане на 
дружествата, които наемат млади 
хора, за да се стимулира създаването 
на работни места за младите хора и 
да се избегне бюрокрацията, когато 
дружествата трябва да 
кандидатстват за европейски 
фондове;

Or. en
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Изменение 45
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за съвместни действия на 
европейските фондове, по-специално на 
инструментите на политиката на 
сближаване, най-вече ЕСФ и ЕФРР, в 
предоставянето на приоритетен отговор 
на този проблем;

5. призовава за съвместни действия на 
европейските фондове, по-специално на 
инструментите на политиката на 
сближаване, най-вече ЕСФ и ЕФРР, в 
предоставянето на приоритетен отговор 
на този проблем, прилагайки 
необходимите мерки спрямо пазара на 
труда, образованието и 
професионалната подготовка, с цел да 
се подпомогне преходът на 
работниците към нуждите на 
производствения сектор и новите 
квалификации и работни места 
(включително, наред с другото, 
зелените работни места, работните 
места, възникнали в резултат на
демографските тенденции, новите 
технологии, диверсификацията на 
работните места в селските райони);

Or. es

Изменение 46
Юнус Омаржи

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за съвместни действия на 
европейските фондове, по-специално на 
инструментите на политиката на 
сближаване, най-вече ЕСФ и ЕФРР, в 
предоставянето на приоритетен отговор 
на този проблем;

5. призовава за съвместни действия на 
европейските фондове, по-специално на 
инструментите на политиката на 
сближаване, най-вече ЕСФ и ЕФРР, в 
предоставянето на приоритетен отговор 
на този проблем; призовава за това да 
се обърне специално внимание на 
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регионите, най-силно засегнати от 
младежката безработица, която в 
някои случаи надвишава 50 % и 
единствено увеличава различията 
между регионите;

Or. fr

Изменение 47
Димитър Стоянов

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за съвместни действия на 
европейските фондове, по-специално на 
инструментите на политиката на 
сближаване, най-вече ЕСФ и ЕФРР, в 
предоставянето на приоритетен 
отговор на този проблем;

5. призовава за съвместни действия на 
европейските фондове, по-специално на 
инструментите на политиката на 
сближаване, най-вече ЕСФ и ЕФРР, в 
борбата с безработицата сред 
младежта;

Or. bg

Изменение 48
Юстина Виткаускайте

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за съвместни действия на 
европейските фондове, по-специално на 
инструментите на политиката на 
сближаване, най-вече ЕСФ и ЕФРР, в 
предоставянето на приоритетен отговор 
на този проблем;

5. призовава за съвместни действия на 
европейските фондове, по-специално на 
инструментите на политиката на 
сближаване, най-вече ЕСФ и ЕФРР, в 
мобилизирането на структурните 
фондове с цел стимулиране на 
инвестициите за растеж и работни 
места и предоставянето на приоритетен 
отговор на този проблем;

Or. en
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Изменение 49
Андреас Мьолцер

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за съвместни действия на 
европейските фондове, по-специално на 
инструментите на политиката на 
сближаване, най-вече ЕСФ и ЕФРР, в 
предоставянето на приоритетен 
отговор на този проблем;

5. призовава за съвместни действия на 
европейските фондове, по-специално на 
инструментите на политиката на 
сближаване, най-вече ЕСФ и ЕФРР, в 
подкрепа на борбата с безработицата 
сред младежта;

Or. de

Изменение 50
Нуну Тейшейра

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. защитава становището, че 
съживяването на икономическата 
активност и подкрепата за 
създаването на работни места за 
младите хора са изключително 
важни; призовава Комисията и 
държавите членки да развиват и 
инвестират в общоевропейски проект 
за бизнес инкубатори, при който 
бизнес инкубатори във всички 
държави членки да дадат 
възможност на млади предприемачи 
да създадат свои дружества в 
защитена среда, като същевременно 
се създава чувство за единство чрез 
паневропейския мащаб на проекта за 
инкубатори; освен това счита, че 
следва да се създаде подходяща среда 
за рисков капитал, по-специално по 
отношение на данъчното облагане, за 
да се подкрепи развитието на този 
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нов пазар;

Or. en

Изменение 51
Карима Дели, Ана Миранда

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. насърчава Европейската 
инвестиционна банка да инвестира в 
създаването на работни места за 
младите хора, при условие че избягва 
случайните ползи и отпуска заеми 
предимно на малки и средни 
предприятия;

Or. en

Изменение 52
Патрис Тиролиен

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. приветства обявеното по време на 
Европейския съвет от 8 и 9 февруари 
2013 г. създаване на Инициатива за 
младежка заетост, насочена към 
регионите, в които процентът на 
младежката безработица надвишава 
25 % от средната стойност за ЕС; 
отново подчертава необходимостта 
от създаване на инструмент за 
ограничаване на ненужните 
административни пречки; изразява 
желание тази инициатива да 
послужи преди всичко за финансиране 
на гаранцията за младежка заетост в 
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Европейския съюз чрез 
Регламент [.../...] (ЕСФ);

Or. fr

Изменение 53
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че за да се гарантира, 
че намесата на фондовете по Общата 
стратегическа рамка е ефикасна и за 
да се увеличи в най-голяма степен 
ефектът от инвестициите и 
европейското финансиране върху 
социално-икономическото положение 
на дадена държава членка и нейните 
региони, тази намеса трябва да се 
насочи към един ограничен брой 
приоритети, особено когато 
националните усилия за фискална 
консолидация са големи;

Or. es

Изменение 54
Юнус Омаржи

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства обявяването от страна на 
Комисията на пакет срещу 
безработицата сред младежите през 
юни, който след „Инициативата на ЕС 
за младежка заетост“ и най-вече 
„гаранцията за младежта“, успоредно 
със стратегията „Европа 2020“ 
представя решения, които насърчават 
създаването на устойчиви работни 

6. приветства обявяването от страна на 
Комисията на пакет срещу 
безработицата сред младежите през 
юни, който след „Инициативата на ЕС 
за младежка заетост“ и най-вече 
„гаранцията за младежта“ цели да 
представи решения, които насърчават 
създаването на устойчиви работни 
места, намаляват несигурните работни 
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места, намаляват несигурните работни 
места, укрепват програмите за 
мобилност в рамките на ЕС и 
насърчават по-голямо междурегионално 
сътрудничество в рамките на пътна 
карта относно бъдещето на 
икономическия и паричен съюз –
основан в по-голяма степен на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване;

места, укрепват програмите за 
мобилност в рамките на ЕС и 
насърчават по-голямо междурегионално 
сътрудничество в рамките на пътна 
карта относно бъдещето на 
икономическия и паричен съюз –
основан в по-голяма степен на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване; въпреки 
това отбелязва, че предвиденото 
финансиране за борба срещу 
безработицата сред младежите не е 
на необходимото равнище; 
подчертава, че предложеното 
финансиране на „Инициативата на 
ЕС за младежка заетост“ от 
6 милиарда евро за периода 2014—
2020 г. далеч не е достатъчно, за да се 
окаже значително въздействие върху 
положението на младите хора; 
припомня, че според Международната 
организация на труда ще бъде 
необходим бюджет от 21 милиарда 
евро за ефективното прилагане на 
„гаранцията за младежта“ през 
периода 2014—2020 г.

Or. fr

Изменение 55
Патрис Тиролиен

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства обявяването от страна на 
Комисията на пакет срещу 
безработицата сред младежите през 
юни, който след „Инициативата на 
ЕС за младежка заетост“ и най-вече 
„гаранцията за младежта“,
успоредно със стратегията „Европа 
2020“ представя решения, които 
насърчават създаването на устойчиви 

6. приветства обявяването от страна на 
Комисията на пакет срещу 
безработицата сред младежите през 
юни, който успоредно със стратегията 
„Европа 2020“ следва да представи
решения, които насърчават създаването 
на устойчиви работни места, намаляват 
несигурните работни места, укрепват 
програмите за мобилност в рамките на 
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работни места, намаляват несигурните 
работни места, укрепват програмите за 
мобилност в рамките на ЕС и 
насърчават по-голямо междурегионално 
сътрудничество в рамките на пътна 
карта относно бъдещето на 
икономическия и паричен съюз –
основан в по-голяма степен на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване;

ЕС и насърчават по-голямо 
междурегионално сътрудничество в 
рамките на пътна карта относно 
бъдещето на икономическия и паричен 
съюз – основан в по-голяма степен на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване;

Or. fr

Изменение 56
Юстина Виткаускайте

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства обявяването от страна на 
Комисията на пакет срещу 
безработицата сред младежите през 
юни, който след „Инициативата на ЕС 
за младежка заетост“ и най-вече 
„гаранцията за младежта“, успоредно 
със стратегията „Европа 2020“ 
представя решения, които насърчават 
създаването на устойчиви работни 
места, намаляват несигурните работни 
места, укрепват програмите за 
мобилност в рамките на ЕС и 
насърчават по-голямо междурегионално 
сътрудничество в рамките на пътна 
карта относно бъдещето на 
икономическия и паричен съюз –
основан в по-голяма степен на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване;

6. приветства обявяването от страна на 
Комисията на пакет срещу 
безработицата сред младежите през 
юни, който след „Инициативата на ЕС 
за младежка заетост“ и най-вече 
„гаранцията за младежта“, успоредно 
със стратегията „Европа 2020“ 
представя решения, които насърчават 
създаването на устойчиви работни места
и равни възможности за младите 
хора, насърчаващи социалното 
приобщаване, намаляват несигурните 
работни места, укрепват програмите за 
мобилност в рамките на ЕС и 
насърчават по-голямо междурегионално 
сътрудничество в рамките на пътна 
карта относно бъдещето на 
икономическия и паричен съюз –
основан в по-голяма степен на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване;

Or. en
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Изменение 57
Карима Дели, Ана Миранда

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. настоятелно призовава 
държавите членки да въведат бързо 
гаранцията за младежта и да 
създадат по-ефективни и достъпни 
обществени служби по заетостта, за 
да се осигурят подходящи работни 
места и обучения за младите хора; 
изисква от Комисията да подкрепя 
регионите и държавите членки, 
които искат да въведат схемите за 
гаранция за младежта на национално 
и регионално равнище; призовава 
Съвета на ЕС да увеличи значително 
финансирането на инициативата, 
следвайки препоръчаната от МОТ 
сума от 21 милиарда евро;

Or. en

Изменение 58
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. счита, че следва да се разработят 
нови програми с цел предоставяне на 
младите хора на технологично 
образование с високо качество и 
насърчаване на възможностите им да 
специализират или да работят на 
територията на друга държава 
членка;

Or. en
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Изменение 59
Карима Дели, Ана Миранда

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подчертава, че инвестициите в 
програмите за гаранция за младежта 
следва да бъдат изключени от 
мерките за строги икономии;

Or. en


