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Pozměňovací návrh 1
Dimitar Stoyanov

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je znepokojen vysokou mírou
nezaměstnanosti mladých lidí, především 
markantními rozdíly mezi jednotlivými 
členskými státy, kdy se procento 
nezaměstnanosti pohybuje od méně než 
15 % až do výše přesahující 55% hranici, 
a dále je znepokojen vysokým počtem 
mladých lidí, kteří nemají vzdělání, 
odbornou přípravu ani práci (celkem 14 
milionů osob ve věku od 15 do 30 let není 
ve vzdělávání, v zaměstnání nebo 
v profesní přípravě), kterážto situace 
ohrožuje integrační snahy Unie 
a představuje hrozbu pro její jednotný 
ekonomický růst a dobré životní a pracovní 
podmínky a rovněž pro hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost jejích 
regionů, kterou jako cíl stanovuje článek 
174 Smlouvy o fungování Evropské unie.

1. je znepokojen nebývalým nárůstem
nezaměstnanosti mladých lidí, především 
jejím nerovnoměrným výskytem 
v jednotlivých členských státech, kdy se 
procento nezaměstnanosti pohybuje od 
méně než 15 % až do výše přesahující 55% 
hranici, a dále je znepokojen vysokým 
počtem mladých lidí, kteří nemají přístup 
ke vzdělání či odborné přípravě, čili 
nemohou získat nezbytné pracovní 
zkušenosti jakožto členové společnosti
(celkem 15 milionů mladých lidí ve věku 
od 15 do 29 let není ve vzdělávání, 
v zaměstnání nebo v profesní přípravě), což 
představuje vážné riziko pro jednotnou 
konkurenceschopnost a ekonomický růst
Unie a dobré životní a pracovní podmínky 
a rovněž pro hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost jejích regionů, kterou 
jako cíl stanovuje článek 174 Smlouvy 
o fungování Evropské unie;

Or. bg

Pozměňovací návrh 2
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je znepokojen vysokou mírou 
nezaměstnanosti mladých lidí, především 
markantními rozdíly mezi jednotlivými 
členskými státy, kdy se procento 
nezaměstnanosti pohybuje od méně než 
15 % až do výše přesahující 55% hranici, 
a dále je znepokojen vysokým počtem 

1. je znepokojen vysokou mírou 
nezaměstnanosti mladých lidí, především 
markantními rozdíly mezi jednotlivými 
členskými státy, kdy se procento 
nezaměstnanosti pohybuje od méně než 
15 % až do výše přesahující 55% hranici, 
a dále je znepokojen vysokým počtem 
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mladých lidí, kteří nemají vzdělání, 
odbornou přípravu ani práci (celkem 14 
milionů osob ve věku od 15 do 30 let není 
ve vzdělávání, v zaměstnání nebo 
v profesní přípravě), kterážto situace
ohrožuje integrační snahy Unie 
a představuje hrozbu pro její jednotný 
ekonomický růst a dobré životní a pracovní 
podmínky a rovněž pro hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost jejích 
regionů, kterou jako cíl stanovuje článek 
174 Smlouvy o fungování Evropské unie.

mladých lidí, kteří nemají vzdělání, 
odbornou přípravu ani práci (celkem 14 
milionů osob ve věku od 15 do 30 let není 
ve vzdělávání, v zaměstnání nebo 
v profesní přípravě), kterážto situace je 
výrazem rozdílné výkonnosti a 
konkurenceschopnosti vnitrostátních 
ekonomik; doporučuje provést v zemích 
zasažených krizí rozsáhlé strukturální 
reformy, neboť velké rozdíly představují
hrozbu pro jednotný ekonomický růst Unie 
a dobré životní a pracovní podmínky 
a rovněž pro hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost jejích regionů, kterou 
jako cíl stanovuje článek 174 Smlouvy 
o fungování Evropské unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je znepokojen vysokou mírou 
nezaměstnanosti mladých lidí, především 
markantními rozdíly mezi jednotlivými 
členskými státy, kdy se procento 
nezaměstnanosti pohybuje od méně než 
15 % až do výše přesahující 55% hranici, 
a dále je znepokojen vysokým počtem 
mladých lidí, kteří nemají vzdělání, 
odbornou přípravu ani práci (celkem 14 
milionů osob ve věku od 15 do 30 let není 
ve vzdělávání, v zaměstnání nebo 
v profesní přípravě), kterážto situace 
ohrožuje integrační snahy Unie 
a představuje hrozbu pro její jednotný 
ekonomický růst a dobré životní a pracovní 
podmínky a rovněž pro hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost jejích 
regionů, kterou jako cíl stanovuje článek 

1. je znepokojen vysokou mírou 
nezaměstnanosti mladých lidí, především 
markantními rozdíly mezi jednotlivými 
členskými státy, kdy se procento 
nezaměstnanosti pohybuje od méně než 
15 % až do výše přesahující 60% hranici, 
a dále je znepokojen vysokým počtem 
mladých lidí, kteří nemají vzdělání, 
odbornou přípravu ani práci (celkem 14 
milionů osob ve věku od 15 do 30 let není 
ve vzdělávání, v zaměstnání nebo 
v profesní přípravě), kterážto situace 
ohrožuje integrační snahy Unie 
a představuje hrozbu pro její jednotný 
ekonomický růst a dobré životní a pracovní 
podmínky a rovněž pro hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost jejích 
regionů, kterou jako cíl stanovuje článek 
174 Smlouvy o fungování Evropské unie; 
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174 Smlouvy o fungování Evropské unie. zdůrazňuje, že mladí lidé mají právo na 
kvalitní zaměstnání přiměřené jejich 
vzdělání, které jim umožní důstojný 
nezávislý život bez nejistoty či chudoby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je znepokojen vysokou mírou 
nezaměstnanosti mladých lidí, především 
markantními rozdíly mezi jednotlivými 
členskými státy, kdy se procento 
nezaměstnanosti pohybuje od méně než 
15 % až do výše přesahující 55% hranici, 
a dále je znepokojen vysokým počtem 
mladých lidí, kteří nemají vzdělání, 
odbornou přípravu ani práci (celkem 14 
milionů osob ve věku od 15 do 30 let není 
ve vzdělávání, v zaměstnání nebo 
v profesní přípravě), kterážto situace 
ohrožuje integrační snahy Unie 
a představuje hrozbu pro její jednotný 
ekonomický růst a dobré životní a pracovní 
podmínky a rovněž pro hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost jejích 
regionů, kterou jako cíl stanovuje článek 
174 Smlouvy o fungování Evropské unie.

1. je znepokojen vysokou mírou 
nezaměstnanosti mladých lidí, především 
markantními rozdíly mezi jednotlivými 
členskými státy, kdy se procento 
nezaměstnanosti pohybuje od méně než 
15 % až do výše přesahující 55% hranici, 
a dále je znepokojen vysokým počtem 
mladých lidí, kteří nemají vzdělání, 
odbornou přípravu ani práci (celkem 14 
milionů osob ve věku od 15 do 30 let není 
ve vzdělávání, v zaměstnání nebo 
v profesní přípravě), přičemž další 
rozsáhlá skupina mladých lidí se potýká 
s nejistým zaměstnáním, ačkoli práci 
mají; domnívá se, že obě tyto situace 
dohromady ohrožují integrační snahy Unie 
a představuje hrozbu pro její jednotný 
ekonomický růst a dobré životní a pracovní 
podmínky a rovněž pro hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost jejích 
regionů, kterou jako cíl stanovuje článek 
174 Smlouvy o fungování Evropské unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je znepokojen vysokou mírou 
nezaměstnanosti mladých lidí, především 
markantními rozdíly mezi jednotlivými 
členskými státy, kdy se procento 
nezaměstnanosti pohybuje od méně než 
15 % až do výše přesahující 55% hranici,
a dále je znepokojen vysokým počtem 
mladých lidí, kteří nemají vzdělání, 
odbornou přípravu ani práci (celkem 14 
milionů osob ve věku od 15 do 30 let není 
ve vzdělávání, v zaměstnání nebo 
v profesní přípravě), kterážto situace 
ohrožuje integrační snahy Unie 
a představuje hrozbu pro její jednotný 
ekonomický růst a dobré životní a pracovní 
podmínky a rovněž pro hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost jejích 
regionů, kterou jako cíl stanovuje článek 
174 Smlouvy o fungování Evropské unie.

1. je znepokojen vysokou mírou 
nezaměstnanosti mladých lidí, především 
markantními rozdíly mezi jednotlivými 
regiony a členskými státy Evropské unie, 
kdy se procento nezaměstnanosti pohybuje 
od méně než 10 % až do výše přesahující 
60% hranici, a dále je znepokojen vysokým 
počtem mladých lidí, kteří nemají vzdělání, 
odbornou přípravu ani práci (celkem 14 
milionů osob ve věku od 15 do 30 let není 
ve vzdělávání, v zaměstnání nebo 
v profesní přípravě), kterážto situace 
ohrožuje integrační snahy Unie 
a představuje hrozbu pro její jednotný 
ekonomický růst a dobré životní a pracovní 
podmínky a rovněž pro hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost jejích 
regionů, kterou jako cíl stanovuje článek 
174 Smlouvy o fungování Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je znepokojen vysokou mírou 
nezaměstnanosti mladých lidí, především 
markantními rozdíly mezi jednotlivými 
členskými státy, kdy se procento 
nezaměstnanosti pohybuje od méně než 
15 % až do výše přesahující 55% hranici, 
a dále je znepokojen vysokým počtem 
mladých lidí, kteří nemají vzdělání, 
odbornou přípravu ani práci (celkem 14 
milionů osob ve věku od 15 do 30 let není 
ve vzdělávání, v zaměstnání nebo 
v profesní přípravě), kterážto situace 
ohrožuje integrační snahy Unie 

1. je znepokojen vysokou mírou 
nezaměstnanosti mladých lidí, především 
markantními rozdíly mezi jednotlivými 
členskými státy, kdy se procento 
nezaměstnanosti pohybuje od méně než 
15 % až do výše přesahující 55% hranici, 
a dále je znepokojen vysokým počtem 
mladých lidí, kteří nemají vzdělání, 
odbornou přípravu ani práci (celkem 14 
milionů osob ve věku od 15 do 30 let není 
ve vzdělávání, v zaměstnání nebo 
v profesní přípravě), kterážto situace 
ohrožuje integrační snahy Unie, vede ke 
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a představuje hrozbu pro její jednotný 
ekonomický růst a dobré životní a pracovní 
podmínky a rovněž pro hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost jejích 
regionů, kterou jako cíl stanovuje článek 
174 Smlouvy o fungování Evropské unie.

ztrátě potenciálu budoucího 
hospodářského růstu pro EU a představuje 
hrozbu pro její jednotný ekonomický růst 
a dobré životní a pracovní podmínky 
a rovněž pro hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost jejích regionů, kterou 
jako cíl stanovuje článek 174 Smlouvy 
o fungování Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že při vymezování politik 
v oblasti vzdělávání a podpory mladých 
lidí a nezaměstnaných je vhodné se 
zaměřit na regionální úroveň, neboť se 
tak lépe zohlední skutečné potřeby 
místních trhů práce a potřeba blízkého 
kontaktu s dotčenými osobami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že vzhledem 
k socioekonomické struktuře představují 
mladí lidé zejména za stávající situace 
hospodářské a finanční krize jednu 
z nejzranitelnějších skupin v Unii, neboť 
tato skupina je na trhu práce početná a 
čelí největším problémům v oblasti 
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nezaměstnanosti; zdůrazňuje, že je tudíž 
zapotřebí hledat řešení, která mladým 
lidem v Evropě, kteří již nevěří v tradiční 
řešení problémů nezaměstnanosti 
(vzdělání a práce), umožní najít cestu 
z této slepé uličky a řešení pro svou 
specifickou situaci, a že je nutné 
přizpůsobit politiky tak, aby vyhovovaly 
potřebám těchto mladých lidí, nikoli 
obráceně;

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že míra nezaměstnanosti 
mladých lidí dosáhla nepředstavitelné 
výše a že tato situace vyžaduje účinnější 
kroky na úrovni EU, členských států i 
regionů; domnívá se proto, že v době, kdy 
Evropská unie čelí řadě problémů a výzev, 
je více než kdy v minulosti zapotřebí 
silných a inovativních mladých lidí, 
připravených čelit výzvám, s nimiž se 
budou muset potýkat;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že předpokladem vytváření 
udržitelných a jistých pracovních míst je 
podnícení ekonomické činnosti, 
a upozorňuje, že příčiny současné situace 

2. zdůrazňuje, že kromě hospodářské 
krize, kterou je Evropa postižena, mají 
příčiny současné situace strukturální 
povahu a že aktuální problémy pramení 
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mají strukturální povahu a že aktuální 
problémy pramení z chybného politického 
přístupu ke vzdělávání a zaměstnanosti, 
a že nedostatky v této oblasti politiky je 
proto třeba napravit; je toho názoru, že je 
nutné vytvořit nové vzdělávací strategie, 
které budou atraktivnější a lépe zohlední 
regionální potřeby a podpoří programy 
usnadňující přechod do zaměstnání (lepší 
propojení vzdělání a pracovních 
zkušeností) a zabezpečí jistější kariéru;

z chybného politického přístupu ke 
vzdělávání a zaměstnanosti, a že 
nedostatky v této oblasti politiky je proto 
třeba napravit; trvá na tom, že je nezbytné 
zavést nové vzdělávací strategie, které 
budou atraktivnější, které budou 
podporovat začlenění a jež usnadní 
zejména účinný přechod mladých lidí ze 
školy do zaměstnání a zabezpečí jistější 
kariéru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že předpokladem vytváření 
udržitelných a jistých pracovních míst je 
podnícení ekonomické činnosti, 
a upozorňuje, že příčiny současné situace 
mají strukturální povahu a že aktuální 
problémy pramení z chybného politického 
přístupu ke vzdělávání a zaměstnanosti, 
a že nedostatky v této oblasti politiky je 
proto třeba napravit; je toho názoru, že je 
nutné vytvořit nové vzdělávací strategie, 
které budou atraktivnější a lépe zohlední 
regionální potřeby a podpoří programy 
usnadňující přechod do zaměstnání (lepší 
propojení vzdělání a pracovních 
zkušeností) a zabezpečí jistější kariéru;

2. zdůrazňuje, že předpokladem vytváření 
udržitelných a jistých pracovních míst je 
podnícení ekonomické činnosti, 
a upozorňuje, že je třeba napravit 
strukturální problémy pramenící 
z politického přístupu ke vzdělávání 
a zaměstnanosti; domnívá se, že jsou 
zapotřebí atraktivnější metody výuky lépe 
zohledňující regionální potřeby a 
rozmanité situace, které umožní flexibilní 
používání v souladu se specifickými 
potřebami a charakteristikami, podpoří 
programy usnadňující přechod do 
zaměstnání (lepší propojení vzdělání 
a pracovních zkušeností) a zabezpečí 
jistější kariéru;

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Karima Delli, Ana Miranda



PE513.123v02-00 10/36 AM\939864CS.doc

CS

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že předpokladem vytváření 
udržitelných a jistých pracovních míst je 
podnícení ekonomické činnosti, 
a upozorňuje, že příčiny současné situace 
mají strukturální povahu a že aktuální 
problémy pramení z chybného politického 
přístupu ke vzdělávání a zaměstnanosti, 
a že nedostatky v této oblasti politiky je 
proto třeba napravit; je toho názoru, že je 
nutné vytvořit nové vzdělávací strategie, 
které budou atraktivnější a lépe zohlední 
regionální potřeby a podpoří programy 
usnadňující přechod do zaměstnání (lepší 
propojení vzdělání a pracovních 
zkušeností) a zabezpečí jistější kariéru;

2. zdůrazňuje, že předpokladem vytváření 
důstojných, udržitelných a jistých 
pracovních míst je podnícení ekonomické 
činnosti, a upozorňuje, že příčiny současné 
situace mají strukturální povahu a že 
aktuální problémy pramení mimo jiné 
z chybného politického přístupu ke 
vzdělávání a zaměstnanosti, a že 
nedostatky v této oblasti politiky je proto 
třeba napravit, aby byly podporovány
programy usnadňující přechod do 
zaměstnání (lepší propojení vzdělání 
a pracovních zkušeností) a zabezpečena
jistější kariéra;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že předpokladem vytváření 
udržitelných a jistých pracovních míst je 
podnícení ekonomické činnosti, 
a upozorňuje, že příčiny současné situace 
mají strukturální povahu a že aktuální 
problémy pramení z chybného politického 
přístupu ke vzdělávání a zaměstnanosti, 
a že nedostatky v této oblasti politiky je 
proto třeba napravit; je toho názoru, že je 
nutné vytvořit nové vzdělávací strategie, 
které budou atraktivnější a lépe zohlední 
regionální potřeby a podpoří programy 
usnadňující přechod do zaměstnání (lepší 
propojení vzdělání a pracovních 
zkušeností) a zabezpečí jistější kariéru;

2. zdůrazňuje, že předpokladem vytváření 
udržitelných a jistých pracovních míst je 
podnícení ekonomické činnosti, 
a upozorňuje, že příčiny současné situace 
mají strukturální povahu a že aktuální 
problémy pramení z chybného politického 
přístupu ke vzdělávání a zaměstnanosti, 
a že nedostatky v této oblasti politiky je 
proto třeba napravit; je toho názoru, že je 
nutné vytvořit nové vzdělávací strategie, 
které budou atraktivnější a lépe zohlední 
regionální potřeby a podpoří programy 
usnadňující přechod do zaměstnání (lepší 
propojení vzdělání a pracovních 
zkušeností) a zabezpečí jistější kariéru; 
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upozorňuje na alarmující dopady 
hospodářské krize a úsporných opatření 
na situaci mladých lidí; připomíná, že 
rozpočtové škrty vážně ohrožují investice 
do oblastí, jež jsou pro budoucnost 
mladých lidí zvlášť důležité, jako je 
vzdělávání, odborná příprava, výzkum a 
inovace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Dimitar Stoyanov

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že předpokladem vytváření 
udržitelných a jistých pracovních míst je 
podnícení ekonomické činnosti, 
a upozorňuje, že příčiny současné situace 
mají strukturální povahu a že aktuální 
problémy pramení z chybného politického 
přístupu ke vzdělávání a zaměstnanosti, 
a že nedostatky v této oblasti politiky je 
proto třeba napravit; je toho názoru, že je 
nutné vytvořit nové vzdělávací strategie, 
které budou atraktivnější a lépe zohlední 
regionální potřeby a podpoří programy 
usnadňující přechod do zaměstnání (lepší 
propojení vzdělání a pracovních 
zkušeností) a zabezpečí jistější kariéru;

2. zdůrazňuje, že předpokladem vytváření 
udržitelných a jistých pracovních míst je 
podnícení ekonomické činnosti, 
a upozorňuje, že příčiny současné situace 
mají strukturální povahu a že aktuální 
problémy pramení z chybného politického 
přístupu ke vzdělávání a zaměstnanosti, 
a že nedostatky v této oblasti politiky je 
proto třeba napravit prostřednictvím 
vytvoření nových vzdělávacích strategií 
splňujících potřeby podniků, které budou 
atraktivnější a lépe zohlední regionální 
potřeby a podpoří programy usnadňující 
přechod do zaměstnání (lepší propojení 
vzdělání a pracovních zkušeností);

Or. bg

Pozměňovací návrh 15
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že předpokladem vytváření 2. zdůrazňuje, že předpokladem vytváření 
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udržitelných a jistých pracovních míst je 
podnícení ekonomické činnosti, 
a upozorňuje, že příčiny současné situace 
mají strukturální povahu a že aktuální 
problémy pramení z chybného politického 
přístupu ke vzdělávání a zaměstnanosti, 
a že nedostatky v této oblasti politiky je 
proto třeba napravit; je toho názoru, že je 
nutné vytvořit nové vzdělávací strategie, 
které budou atraktivnější a lépe zohlední 
regionální potřeby a podpoří programy 
usnadňující přechod do zaměstnání (lepší 
propojení vzdělání a pracovních 
zkušeností) a zabezpečí jistější kariéru;

udržitelných a jistých pracovních míst je 
podnícení ekonomické činnosti, 
a upozorňuje, že příčiny současné situace 
mají strukturální povahu a že aktuální 
problémy pramení z chybného politického 
přístupu ke vzdělávání a zaměstnanosti, 
a že nedostatky v této oblasti politiky je 
proto třeba napravit; je toho názoru, že je 
nutné vytvořit nové vzdělávací strategie, 
které budou atraktivnější a lépe zohlední 
regionální potřeby a podpoří programy 
usnadňující přechod do zaměstnání (lepší 
propojení vzdělání a pracovních 
zkušeností) a zabezpečí jistější kariéru; 
kromě těchto faktorů považuje za důležité 
vymezit prioritní oblasti pro rozvoj 
každého regionu a upravit nebo vytvořit 
v těchto oblastech programy podnikání 
pro mladé lidi;

Or. pt

Pozměňovací návrh 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že předpokladem vytváření 
udržitelných a jistých pracovních míst je 
podnícení ekonomické činnosti, 
a upozorňuje, že příčiny současné situace 
mají strukturální povahu a že aktuální 
problémy pramení z chybného politického 
přístupu ke vzdělávání a zaměstnanosti, 
a že nedostatky v této oblasti politiky je 
proto třeba napravit; je toho názoru, že je 
nutné vytvořit nové vzdělávací strategie, 
které budou atraktivnější a lépe zohlední 
regionální potřeby a podpoří programy 
usnadňující přechod do zaměstnání (lepší 
propojení vzdělání a pracovních 
zkušeností) a zabezpečí jistější kariéru;

2. zdůrazňuje, že předpokladem vytváření 
udržitelných a jistých pracovních míst je 
podnícení ekonomické činnosti, 
a upozorňuje, že příčiny současné situace 
mají strukturální povahu a že aktuální 
problémy pramení z chybného politického 
přístupu ke vzdělávání a zaměstnanosti, 
a že nedostatky v této oblasti politiky je 
proto třeba napravit; je toho názoru, že je 
nutné vytvořit nové vzdělávací strategie, 
které budou atraktivnější a lépe zohlední 
regionální potřeby a podpoří programy 
usnadňující přechod do zaměstnání (lepší 
propojení vzdělání a pracovních 
zkušeností) a zabezpečí jistější kariéru, 
včetně povinných stáží během studia ve 
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všech tematických oblastech s cílem 
zajistit počáteční profesní zkušenost 
v daných oblastech;

Or. ro

Pozměňovací návrh 17
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že předpokladem vytváření 
udržitelných a jistých pracovních míst je 
podnícení ekonomické činnosti, 
a upozorňuje, že příčiny současné situace 
mají strukturální povahu a že aktuální 
problémy pramení z chybného politického 
přístupu ke vzdělávání a zaměstnanosti, 
a že nedostatky v této oblasti politiky je 
proto třeba napravit; je toho názoru, že je 
nutné vytvořit nové vzdělávací strategie, 
které budou atraktivnější a lépe zohlední 
regionální potřeby a podpoří programy 
usnadňující přechod do zaměstnání (lepší 
propojení vzdělání a pracovních 
zkušeností) a zabezpečí jistější kariéru;

2. zdůrazňuje, že předpokladem vytváření 
udržitelných a jistých pracovních míst je 
podnícení ekonomické činnosti, 
a upozorňuje, že příčiny současné situace 
mají strukturální povahu a že aktuální 
problémy pramení z chybného politického 
přístupu ke vzdělávání a zaměstnanosti, 
a že nedostatky v této oblasti politiky je 
proto třeba napravit; je toho názoru, že je 
nutné vytvořit nové vzdělávací strategie, 
které budou atraktivnější a lépe zohlední 
regionální potřeby a podpoří programy 
usnadňující přechod do zaměstnání (lepší 
propojení vzdělání a pracovních 
zkušeností, zejména prostřednictvím 
duálních vzdělávacích systémů) 
a zabezpečí jistější kariéru;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že předpokladem vytváření 
udržitelných a jistých pracovních míst je 

2. zdůrazňuje, že předpokladem vytváření 
udržitelných a jistých pracovních míst je 
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podnícení ekonomické činnosti, 
a upozorňuje, že příčiny současné situace 
mají strukturální povahu a že aktuální 
problémy pramení z chybného politického 
přístupu ke vzdělávání a zaměstnanosti, 
a že nedostatky v této oblasti politiky je 
proto třeba napravit; je toho názoru, že je 
nutné vytvořit nové vzdělávací strategie, 
které budou atraktivnější a lépe zohlední 
regionální potřeby a podpoří programy 
usnadňující přechod do zaměstnání (lepší 
propojení vzdělání a pracovních 
zkušeností) a zabezpečí jistější kariéru;

podnícení ekonomické činnosti, 
a upozorňuje, že příčiny současné situace 
mají strukturální povahu a že aktuální 
problémy pramení z chybného politického 
přístupu ke vzdělávání a zaměstnanosti, 
a že nedostatky v této oblasti politiky je 
proto třeba napravit; je toho názoru, že je 
nutné vytvořit nové vzdělávací strategie, 
které budou atraktivnější a lépe zohlední 
regionální potřeby, a sítě platforem pro 
výměnu zkušeností a osvědčených postupů 
mezi regiony a členskými státy, což
podpoří programy usnadňující přechod do 
zaměstnání (lepší propojení vzdělání 
a pracovních zkušeností) a zabezpečí 
jistější kariéru;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je důležité řešit 
geografickou nerovnováhu mezi nabídkou 
a poptávkou po pracovních místech 
v rámci jednotlivých členských států i 
mezi nimi navzájem, zejména 
prostřednictvím reforem sítě EURES, a to 
s cílem zlepšit pracovní příležitosti pro 
mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že evropská regionální 
politika představuje díky podpoře a 
doplňování úsilí členských států o oživení 
hospodářské činnosti a o zvýšení 
zaměstnanosti na celém jejich území, 
zejména v nejvíce postižených regionech, 
zásadní nástroj, jímž může Unie pomoci 
s překonáním stávající situace tím, že 
poskytne vedení při provádění nezbytných 
strukturálních reforem a nasměruje 
investice na prioritní opatření; považuje 
za zásadní koordinovaná opatření v rámci 
pěti fondů společného strategického 
rámce (EFRR, ESF, Fond soudržnosti, 
EZFRV a Evropský námořní a rybářský 
fond) za zásadní pro společnou podporu 
konkurenceschopnosti a konvergence, 
neboť stanoví nejvhodnější priority pro 
investice v každé evropské zemi a regionu 
a poskytují podporu všem finančním 
nástrojům schopným podpořit soukromé 
investice a zároveň znásobit účinek 
investic vnitrostátních;

Or. es

Pozměňovací návrh 21
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že zajištění hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti v celé EU 
vyžaduje investice do znevýhodněných 
regionů; domnívá se, že strukturální 
fondy musí pomoci tyto investice 
uskutečnit, a zabránit tak situaci, kdy 
některé regiony vykazují nulovou či velmi 
malou aktivitu, a tím podpořit soukromé 
investice a hospodářský a sociální rozvoj;
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Or. es

Pozměňovací návrh 22
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje význam podpory mobility 
mezi mladými Evropany, a to jak na 
vnitrostátní úrovni, tak na úrovni 
evropské, neboť tato mobilita jim umožní 
osobní i profesní rozvoj;

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. má za to, že jelikož každoročně zanikne 
15 % pracovních míst a stejný počet jich 
naopak vznikne, bude k vytvoření 
skutečně účinné politiky zaměstnanosti
nutné zavést celostní a prozíravý přístup; 
považuje za nezbytné uplatňovat v oblasti 
vzdělávání politiku, která bude účinně 
prosazovat uzpůsobení odborné 
kvalifikace požadavkům podniků 
a potřebám hospodářství ve všech 
regionech EU, a to nejen před startem 
kariéry, ale také během ní;

3. má za to, že na trhu práce dochází 
k zanikání a vznikání pracovních míst
v různých hospodářských odvětvích, což 
vyžaduje průběžné vzdělávání a systémy 
opatření na ochranu a podporu 
nezaměstnaných, které v této strukturálně 
nestabilní situaci co nejlépe pomohou 
podnikům i zaměstnancům; domnívá se, 
že účinná politika zaměstnanosti tudíž 
musí klást důraz na kvalifikace a 
dovednosti, jež odpovídají potřebám 
hospodářských subjektů v regionech;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 24
Karima Delli, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. má za to, že jelikož každoročně zanikne 
15 % pracovních míst a stejný počet jich 
naopak vznikne, bude k vytvoření 
skutečně účinné politiky zaměstnanosti 
nutné zavést celostní a prozíravý přístup; 
považuje za nezbytné uplatňovat v oblasti 
vzdělávání politiku, která bude účinně 
prosazovat uzpůsobení odborné kvalifikace 
požadavkům podniků a potřebám 
hospodářství ve všech regionech EU, a to 
nejen před startem kariéry, ale také během 
ní;

3. má za to, že je potřeba, aby součástí 
skutečně účinné politiky zaměstnanosti 
byl globální přístup, který bude vhodný k 
předvídání změn a jenž bude zvlášť 
zohledňovat nejvíce marginalizované a 
nezaměstnaností nejvíce ohrožené skupiny 
obyvatelstva, které jsou současně nejvíce 
postiženy specifickými územními 
znevýhodněními; považuje za nezbytné 
uplatňovat v oblasti vzdělávání politiku, 
která bude účinně prosazovat uzpůsobení 
odborné kvalifikace požadavkům podniků 
a potřebám hospodářství ve všech 
regionech EU, a to nejen před startem 
kariéry, ale také během ní;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. má za to, že jelikož každoročně zanikne 
15 % pracovních míst a stejný počet jich 
naopak vznikne, bude k vytvoření skutečně 
účinné politiky zaměstnanosti nutné zavést 
celostní a prozíravý přístup; považuje za 
nezbytné uplatňovat v oblasti vzdělávání 
politiku, která bude účinně prosazovat 
uzpůsobení odborné kvalifikace 
požadavkům podniků a potřebám 
hospodářství ve všech regionech EU, a to 
nejen před startem kariéry, ale také během 
ní;

3. má za to, že jelikož každoročně zanikne 
15 % pracovních míst a stejný počet jich 
naopak vznikne, bude k dosažení skutečně 
udržitelného rozvoje a zaměstnanosti 
nutné zavést celostní a prozíravý přístup; 
domnívá se, že účinnost opatření bude 
zajištěna pouze tehdy, pokud budou úzce 
propojena, tak aby došlo ke zvýšení 
produktivity a aby byly podpořeny 
soukromé investice a odvětví s vysokým 
růstovým potenciálem, zejména odvětví 
spojená se zelenou ekonomikou a IKT; 
v tomto ohledu považuje za zásadní 
rozvíjet dovednosti lidského kapitálu a 
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vytvořit v oblasti vzdělávání politiku, která 
bude účinně prosazovat uzpůsobení 
odborné kvalifikace požadavkům podniků 
a potřebám hospodářství ve všech 
regionech EU, a to nejen před startem 
kariéry, ale také během ní;

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. má za to, že jelikož každoročně zanikne 
15 % pracovních míst a stejný počet jich 
naopak vznikne, bude k vytvoření skutečně 
účinné politiky zaměstnanosti nutné zavést 
celostní a prozíravý přístup; považuje za 
nezbytné uplatňovat v oblasti vzdělávání 
politiku, která bude účinně prosazovat 
uzpůsobení odborné kvalifikace 
požadavkům podniků a potřebám 
hospodářství ve všech regionech EU, a to 
nejen před startem kariéry, ale také během 
ní;

3. má za to, že jelikož každoročně zanikne 
15 % pracovních míst a stejný počet jich 
naopak vznikne, bude k vytvoření skutečně 
účinné politiky zaměstnanosti nutné zavést 
celostní a prozíravý přístup; vyzdvihuje 
důležitost odstranění mezery mezi 
vysokoškolským vzděláváním a trhem 
práce a zdůrazňuje, že nesoulad mezi 
dovednostmi nabytými při vzdělávání a 
dovednostmi požadovanými pro pracovní 
místa v dnešní době musí být řešen 
především ze strany vzdělávacích institucí; 
vyzývá ministry školství států EU a 
vysokoškolské instituce v EU, aby jako 
nedílnou součást učebních osnov zajistily 
u všech relevantních studií a kurzů 
odbornou přípravu a stáže; považuje za 
nezbytné uplatňovat v oblasti vzdělávání 
politiku, která bude účinně prosazovat 
uzpůsobení odborné kvalifikace 
požadavkům podniků a potřebám 
hospodářství ve všech regionech EU, a to 
nejen před startem kariéry, ale také během 
ní;

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. má za to, že jelikož každoročně zanikne 
15 % pracovních míst a stejný počet jich 
naopak vznikne, bude k vytvoření skutečně 
účinné politiky zaměstnanosti nutné zavést 
celostní a prozíravý přístup; považuje za 
nezbytné uplatňovat v oblasti vzdělávání 
politiku, která bude účinně prosazovat 
uzpůsobení odborné kvalifikace 
požadavkům podniků a potřebám 
hospodářství ve všech regionech EU, a to 
nejen před startem kariéry, ale také během 
ní;

3. má za to, že jelikož každoročně zanikne 
15 % pracovních míst a stejný počet jich 
naopak vznikne, bude k vytvoření skutečně 
účinné politiky zaměstnanosti nutné zavést 
celostní a prozíravý přístup; považuje za 
nezbytné uplatňovat v oblasti vzdělávání 
politiku, která bude účinně prosazovat 
uzpůsobení odborné kvalifikace 
požadavkům podniků a potřebám 
hospodářství ve všech regionech EU, a to 
nejen před startem kariéry, ale také během 
ní, a zabránit dalšímu prohlubování 
nedostatečného počtu pracovníků 
v povoláních, kde již existuje nyní 
nedostatek;

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Dimitar Stoyanov

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3а. vyzývá k zajištění větší stability a 
jistoty pracovních míst a k vytvoření 
ochranných mechanismů pro prevenci 
vykořisťování mladých Evropanů ze 
strany zaměstnavatelů, k němuž 
v některých členských státech dochází;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 29
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že malé a střední podniky 
jsou základním kamenem Evropy, pilířem 
zaměstnanosti a hlavní cestou z krize; 
považuje proto za důležité zlepšit přístup 
k financování a podnikatelské prostředí, 
v němž tyto podniky působí;

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že vedle strategií EU 
v oblasti zaměstnanosti musí důležitější 
úlohu při posuzování místních trhů práce 
a uzpůsobování programů potřebám 
mladých lidí hrát i města a regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Dimitar Stoyanov

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vybízí členské státy a orgány regionální 
a místní správy, aby zavedly efektivnější 
politická řešení v oblasti vzdělávání 
a zaměstnanosti, a podotýká, že tato řešení
by měla vycházet ze tří základních 

4. vybízí členské státy a orgány regionální 
a místní správy, aby vypracovaly strategie 
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a 
strategie na rozšíření trhu práce 
prostřednictvím posílení meziregionální 
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požadavků: zaprvé principu předvídavosti, 
což umožní lépe odhadnout vývoj na 
pracovním trhu a přizpůsobit mu nároky na 
vzdělání a odbornou přípravu, zadruhé 
aktivního zapojení veškerých 
zainteresovaných subjektů a zatřetí 
přístupu založeného na potřebách 
jednotlivých regionů, díky němuž by bylo 
možné snáz identifikovat problémy, 
přijímat efektivní rozhodnutí a stanovit, 
jaké jsou požadavky na kvalifikaci;

spolupráce, a podotýká, že tyto strategie
by měly vycházet ze tří základních 
požadavků: zaprvé principu předvídavosti, 
což umožní lépe posoudit vývoj na 
pracovním trhu a přizpůsobit mu nároky na 
vzdělání a odbornou přípravu, zadruhé 
aktivního zapojení veškerých 
zainteresovaných subjektů a místních 
partnerů a zatřetí přístupu založeného na 
potřebách jednotlivých regionů, díky 
němuž by bylo možné snáz identifikovat 
problémy, přijímat efektivní rozhodnutí 
a stanovit, jaké jsou požadavky na 
kvalifikaci;

Or. bg

Pozměňovací návrh 32
Karima Delli, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vybízí členské státy a orgány regionální 
a místní správy, aby zavedly efektivnější 
politická řešení v oblasti vzdělávání 
a zaměstnanosti, a podotýká, že tato řešení 
by měla vycházet ze tří základních 
požadavků: zaprvé principu předvídavosti, 
což umožní lépe odhadnout vývoj na 
pracovním trhu a přizpůsobit mu nároky na 
vzdělání a odbornou přípravu, zadruhé
aktivního zapojení veškerých 
zainteresovaných subjektů a zatřetí
přístupu založeného na potřebách 
jednotlivých regionů, díky němuž by bylo 
možné snáz identifikovat problémy, 
přijímat efektivní rozhodnutí a stanovit, 
jaké jsou požadavky na kvalifikaci;

4. vybízí členské státy a orgány regionální 
a místní správy, aby zavedly efektivnější 
politická řešení v oblasti vzdělávání 
a zaměstnanosti, a podotýká, že tato řešení 
by měla vycházet ze tří základních 
požadavků:

– principu předvídavosti, což umožní lépe 
odhadnout vývoj na pracovním trhu 
a přizpůsobit mu nároky na vzdělání 
a odbornou přípravu; v tomto ohledu 
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vyzývá Komisi, aby těsněji spolupracovala 
s členskými státy na vypracování 
střednědobých a dlouhodobých výhledů 
týkajících se dovedností požadovaných na 
místním a regionálním trhu práce;
– aktivního zapojení veškerých 
zainteresovaných subjektů, včetně 
mládežnických organizací;
– přístupu založeného na potřebách 
jednotlivých regionů v rámci 
integrovaných strategií územního rozvoje, 
který zohlední místní potřeby a specifické 
rysy regionů a umožní lépe určit pracovní 
místa zaměřená na budoucnost, zejména 
v inovativních odvětvích, jako je oblast 
zelené a sociální ekonomiky, díky němuž 
by bylo možné snáz identifikovat 
problémy, přijímat efektivní rozhodnutí 
a stanovit, jaké jsou požadavky na 
kvalifikaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vybízí členské státy a orgány regionální 
a místní správy, aby zavedly efektivnější 
politická řešení v oblasti vzdělávání 
a zaměstnanosti, a podotýká, že tato řešení 
by měla vycházet ze tří základních 
požadavků: zaprvé principu předvídavosti, 
což umožní lépe odhadnout vývoj na 
pracovním trhu a přizpůsobit mu nároky na 
vzdělání a odbornou přípravu, zadruhé 
aktivního zapojení veškerých 
zainteresovaných subjektů a zatřetí 
přístupu založeného na potřebách 
jednotlivých regionů, díky němuž by bylo 
možné snáz identifikovat problémy, 
přijímat efektivní rozhodnutí a stanovit, 

4. vybízí členské státy a orgány regionální 
a místní správy, aby provedly opatření 
vypracovaná v rámci systému záruk pro 
mladé lidi, podporovaly výměny 
úspěšných modelů, jež vedly k pozitivnímu 
vývoji, pokud jde o snižování míry 
nezaměstnanosti u mladých lidí a u 
skupiny NEET, a zavedly efektivnější 
politická řešení v oblasti vzdělávání 
a zaměstnanosti, a podotýká, že tato řešení 
by měla vycházet ze tří základních 
požadavků: zaprvé principu předvídavosti, 
což umožní lépe odhadnout vývoj na 
pracovním trhu a přizpůsobit mu nároky na 
vzdělání a odbornou přípravu, zadruhé 
aktivního zapojení veškerých 
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jaké jsou požadavky na kvalifikaci; zainteresovaných subjektů a zatřetí 
přístupu založeného na potřebách 
jednotlivých regionů, díky němuž by bylo 
možné snáz identifikovat problémy, 
přijímat efektivní rozhodnutí a stanovit, 
jaké jsou požadavky na kvalifikaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vybízí členské státy a orgány regionální 
a místní správy, aby zavedly efektivnější 
politická řešení v oblasti vzdělávání 
a zaměstnanosti, a podotýká, že tato řešení 
by měla vycházet ze tří základních
požadavků: zaprvé principu předvídavosti, 
což umožní lépe odhadnout vývoj na 
pracovním trhu a přizpůsobit mu nároky na 
vzdělání a odbornou přípravu, zadruhé 
aktivního zapojení veškerých 
zainteresovaných subjektů a zatřetí 
přístupu založeného na potřebách 
jednotlivých regionů, díky němuž by bylo 
možné snáz identifikovat problémy, 
přijímat efektivní rozhodnutí a stanovit, 
jaké jsou požadavky na kvalifikaci;

4. vybízí členské státy a orgány regionální 
a místní správy, aby zavedly efektivnější 
politická řešení v oblasti vzdělávání 
a zaměstnanosti, a podotýká, že tato řešení 
by měla vycházet ze tří základních 
požadavků: zaprvé principu předvídavosti, 
což umožní lépe odhadnout vývoj na 
pracovním trhu a přizpůsobit mu nároky na 
vzdělání a odbornou přípravu, zadruhé 
aktivního zapojení veškerých 
zainteresovaných subjektů, zejména ze 
soukromého sektoru, a zatřetí přístupu 
založeného na potřebách jednotlivých 
regionů, díky němuž by bylo možné snáz 
identifikovat problémy, přijímat efektivní 
rozhodnutí a stanovit, jaké jsou požadavky 
na kvalifikaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Karima Delli, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
mobilitu mladých lidí prostřednictvím 
lepšího uznávání dovedností a kvalifikací, 
lepší koordinace mezi systémy sociálního 
zabezpečení a lepšího přístupu 
k dostupnému bydlení, včetně sociálního, 
a k finančním úvěrům;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že pro snazší profesní 
přizpůsobování jsou důležité programy 
celoživotního vzdělávání; v tomto ohledu 
vyzdvihuje účinnost evropských 
programů, které by v příštím finančním 
programovém období měly zůstat 
zachovány a měly by být ještě posíleny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy a jejich regiony, 
aby vypracovaly strategie boje proti 
předčasnému ukončování školní docházky 
a opětovného zapojení mladých lidí do 
studia; zdůrazňuje, že v tomto ohledu je 
v řadě členských států nutno vynaložit 
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značné úsilí v oblasti poskytování podpory 
a vedení studentům středních a vysokých 
škol;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
odstranily současné překážky 
v přeshraniční učňovské přípravě a 
stážích a lépe tak sladily nabídku a 
poptávku po možnostech odborné přípravy 
na pracovišti pro mladé lidi, a tím zvýšily 
mobilitu a zaměstnatelnost zejména 
v příhraničních regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby se vyhýbaly 
významným škrtům v důležitých 
oblastech, jako jsou vzdělávání a inovace, 
neboť tyto škrty spolu s dalšími 
negativními dopady hospodářské a 
finanční krize představují vážnou 
překážku v boji proti nezaměstnanosti 
mladých lidí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vybízí členské státy a regionální a 
místní orgány, aby vzhledem ke 
skutečnosti, že program Evropské unie 
pro sociální změny a inovace (2014–2020) 
poukazuje na nedostatečné znalosti jako 
na faktor bránící rozvoji sociálních 
inovací v Unii, jednak podporovala šíření 
programů na podporu mladých 
podnikatelů a jednak v rámci stávajících 
programů podnikání zohlednila zvláštní 
regionální charakteristiky, neboť ty 
mohou být příčinou úspěchu či neúspěchu 
iniciativ mladých lidí, zejména 
v nejvzdálenějších regionech;

Or. pt

Pozměňovací návrh 41
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
vzdělávacích systémů podporovaly obory, 
které nejsou v rámci středoškolských a 
vysokoškolských osnov v současné době 
doceněny; domnívá se, že pokud jde o 
zaměstnanost v členských státech, tyto 
obory mají velký potenciál;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 42
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že programy EU, zejména 
strukturální fondy a Fond soudržnosti, 
byly nejúčinnějšími nástroji pro vytváření 
nových pracovních míst pro mladé lidi, a 
tudíž by mělo být těmto programům 
věnováno více pozornosti a každý region 
by měl ve prospěch mladých lidí plně 
využívat dostupného financování EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Karima Delli, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k tomu, aby bylo za účelem 
řešení tohoto problému koordinováno 
uplatnění fondů EU, především fondů 
soudržnosti, jako jsou Evropský sociální 
fond (ESF) a Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR);

5. vyzývá k tomu, aby bylo za účelem 
řešení tohoto problému koordinováno 
uplatnění fondů EU, především fondů 
soudržnosti, jako jsou Evropský sociální 
fond (ESF) a Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR); zdůrazňuje, že je nezbytně 
nutné, aby v programovém období 2014–
2020 bylo alespoň 25 % finančních 
prostředků Fondu soudržnosti pro ESF a 
alespoň 20 % prostředků ESF vyčleněno 
na stěžejní iniciativu EU 2020 týkající se 
podpory sociálního začleňování a boje 
proti chudobě, v jejímž rámci by prioritou 
byla nezaměstnanost mladých lidí; vyzývá 
členské státy a místní a regionální orgány, 
aby vytvořily integrované strategie 
územního rozvoje obsahující prvky 
odborné přípravy a zaměstnanosti a aby 
na jejich podporu použily nové nástroje, 
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zejména s cílem vytvářet pracovní 
příležitosti pro mladé lidi a podporovat 
budování a modernizaci dostupných 
sociálních infrastruktur;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k tomu, aby bylo za účelem 
řešení tohoto problému koordinováno 
uplatnění fondů EU, především fondů 
soudržnosti, jako jsou Evropský sociální 
fond (ESF) a Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR);

5. vyzývá k tomu, aby bylo za účelem 
řešení tohoto problému koordinováno 
uplatnění fondů EU, především fondů 
soudržnosti, jako jsou Evropský sociální 
fond (ESF) a Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR); zdůrazňuje, že politika 
soudržnosti, zejména ESF, může pomoci 
společnostem najímajícím mladé lidi a 
přispět ke snížení nezaměstnanosti; ESF 
rovněž přispěje ke snížení zdanění 
společností, které zaměstnávají mladé lidi, 
aby tak stimuloval vytváření pracovních 
míst pro mladé lidi a zabránil byrokracii 
spojené s žádostmi společností o evropské 
finanční prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k tomu, aby bylo za účelem 
řešení tohoto problému koordinováno 
uplatnění fondů EU, především fondů 
soudržnosti, jako jsou Evropský sociální 
fond (ESF) a Evropský fond pro regionální 

5. vyzývá k tomu, aby bylo za účelem 
řešení tohoto problému koordinováno 
uplatnění fondů EU, především fondů 
soudržnosti, jako jsou Evropský sociální 
fond (ESF) a Evropský fond pro regionální 
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rozvoj (EFRR); rozvoj (EFRR), a aby byla přijata opatření 
nezbytná pro trh práce, vzdělávání a 
odbornou přípravu s cílem podpořit 
přiblížení pracovníků potřebám výrobního 
odvětví a novým dovednostem a 
pracovním místům (mimo jiné včetně 
zelených pracovních míst a pracovních 
míst požadovaných v důsledku 
demografického vývoje, nových 
technologií a diverzifikace zaměstnanosti 
ve venkovských oblastech);

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k tomu, aby bylo za účelem 
řešení tohoto problému koordinováno 
uplatnění fondů EU, především fondů 
soudržnosti, jako jsou Evropský sociální 
fond (ESF) a Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR);

5. vyzývá k tomu, aby bylo za účelem 
řešení tohoto problému koordinováno 
uplatnění fondů EU, především fondů 
soudržnosti, jako jsou Evropský sociální 
fond (ESF) a Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR); žádá, aby byla zvláštní 
pozornost věnována regionům, které byly 
nejvíce postiženy nezaměstnaností 
mladých lidí, která v některých případech 
přesahuje 50 % a která jen prohlubuje 
regionální rozdíly;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Dimitar Stoyanov

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k tomu, aby bylo za účelem 
řešení tohoto problému koordinováno 
uplatnění fondů EU, především fondů 
soudržnosti, jako jsou Evropský sociální 
fond (ESF) a Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR);

5. vyzývá k tomu, aby bylo za účelem boje 
proti nezaměstnanosti koordinováno 
uplatnění fondů EU, především fondů 
soudržnosti, jako jsou Evropský sociální 
fond (ESF) a Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR);

Or. bg

Pozměňovací návrh 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k tomu, aby bylo za účelem 
řešení tohoto problému koordinováno 
uplatnění fondů EU, především fondů 
soudržnosti, jako jsou Evropský sociální 
fond (ESF) a Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR);

5. vyzývá k tomu, aby bylo za účelem 
mobilizace strukturálních fondů pro 
stimulaci investic v zájmu růstu a 
pracovních míst a za účelem řešení tohoto 
problému koordinováno uplatnění fondů 
EU, především fondů soudržnosti, jako 
jsou Evropský sociální fond (ESF) 
a Evropský fond pro regionální rozvoj 
(EFRR);

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k tomu, aby bylo za účelem 
řešení tohoto problému koordinováno 
uplatnění fondů EU, především fondů 
soudržnosti, jako jsou Evropský sociální 
fond (ESF) a Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR);

5. vyzývá k tomu, aby bylo za účelem 
podpory boje proti nezaměstnanosti 
mladých lidí koordinováno uplatnění fondů 
EU, především fondů soudržnosti, jako 
jsou Evropský sociální fond (ESF) 
a Evropský fond pro regionální rozvoj 
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(EFRR);

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zastává názor, že je nanejvýš důležité 
oživit hospodářskou činnost a podporovat 
vytváření pracovních míst pro mladé lidi; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
rozvíjely celoevropské projekty 
podnikatelských inkubátorů, v jejichž 
rámci by podnikatelské inkubátory ve 
všech členských státech umožňovaly 
mladým podnikatelům založit si svou 
společnost v chráněném prostředí, čímž by 
byl současně podporován duch 
jednotnosti prostřednictvím celoevropské 
škály těchto projektů, a aby do těchto 
projektů investovaly; dále se domnívá, že 
by mělo být vytvořeno vhodné prostředí 
pro rizikový kapitál, zejména pokud jde o 
zdanění, aby byl podpořen rozvoj tohoto 
nového trhu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Karima Delli, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vybízí Evropskou investiční banku, 
aby investovala do vytváření pracovních 
míst pro mladé lidi, pokud zabrání účinku 
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pouhého využití příležitosti a bude 
poskytovat úvěry zejména malým a 
středním podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá oznámení, jež učinila Evropská 
rada na svém zasedání ve dnech 8. a 9. 
února 2013 a které se týká vytvoření 
iniciativy za zlepšení zaměstnanosti 
mladých lidí určené pro regiony, v nichž 
míra nezaměstnanosti mladých lidí 
přesahuje průměr Unie ve výši 25 %; 
znovu zdůrazňuje, že je nutné zavést 
nástroj omezující zbytečné administrativní 
překážky; doufá, že tato iniciativa bude 
sloužit v první řadě k financování záruky 
EU pro zaměstnávání mladých lidí 
v souladu s nařízením […/…] (ESF);

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že fondy společného 
strategického rámce by v zájmu zajištění 
jejich účinného využívání a maximalizace 
dopadu investic a evropských finančních 
prostředků na sociální a hospodářskou 
situaci země a jejích regionů měly být 
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soustředěny na omezený počet priorit, 
zejména pokud je vynakládáno značné 
úsilí na vnitrostátní daňovou konsolidaci;

Or. es

Pozměňovací návrh 54
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. oceňuje, že Komise má v červnu v plánu 
předložit soubor opatření, jehož účelem je 
bojovat s nezaměstnaností mládeže a 
v němž v návaznosti na iniciativu EU pro 
zlepšení zaměstnanosti mládeže 
a především na systém záruk pro mladé lidi 
hodlá v souladu s cíli stanovenými v rámci 
strategie Evropa 2020 představit řešení, 
která vytvoří trvalá pracovní místa 
a zmenší nejistotu postavení pracovníků, 
zefektivní evropské programy mobility 
a rozšíří spolupráci mezi regiony jako 
součást plánu pro budoucnost hospodářské 
a měnové unie, jehož účelem je podpořit 
hospodářskou, sociální a regionální 
soudržnost.

6. oceňuje, že Komise má v červnu v plánu 
předložit soubor opatření, jehož účelem je 
bojovat s nezaměstnaností mládeže a 
v němž v návaznosti na iniciativu EU pro 
zlepšení zaměstnanosti mládeže 
a především na systém záruk pro mladé lidi 
hodlá představit řešení, která vytvoří trvalá 
pracovní místa a zmenší nejistotu postavení 
pracovníků, zefektivní evropské programy 
mobility a rozšíří spolupráci mezi regiony 
jako součást plánu pro budoucnost 
hospodářské a měnové unie, jehož účelem 
je podpořit hospodářskou, sociální 
a regionální soudržnost; konstatuje však, 
že plánované finanční prostředky pro boj 
proti nezaměstnanosti mladých lidí nejsou 
dostatečné; zdůrazňuje, že návrh vyčlenit 
na financování iniciativy EU pro zlepšení 
zaměstnanosti mládeže v období 2014–
2020 6 miliard EUR zdaleka nepostačuje 
k dosažení jakéhokoli významnějšího 
dopadu na situaci mladých lidí; 
připomíná, že podle Mezinárodní 
organizace práce by bylo na zavedení 
skutečné záruky pro mladé lidi nezbytné 
vyčlenit na období 2014-2020 21 miliard 
EUR.

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Patrice Tirolien
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. oceňuje, že Komise má v červnu v plánu 
předložit soubor opatření, jehož účelem je 
bojovat s nezaměstnaností mládeže a 
v němž v návaznosti na iniciativu EU pro 
zlepšení zaměstnanosti mládeže 
a především na systém záruk pro mladé 
lidi hodlá v souladu s cíli stanovenými 
v rámci strategie Evropa 2020 představit 
řešení, která vytvoří trvalá pracovní místa 
a zmenší nejistotu postavení pracovníků, 
zefektivní evropské programy mobility 
a rozšíří spolupráci mezi regiony jako 
součást plánu pro budoucnost hospodářské 
a měnové unie, jehož účelem je podpořit 
hospodářskou, sociální a regionální 
soudržnost.

6. oceňuje, že Komise má v červnu v plánu 
předložit soubor opatření, jehož účelem je 
bojovat s nezaměstnaností mládeže a 
v němž by měla v souladu s cíli 
stanovenými v rámci strategie Evropa 2020 
představit řešení, která vytvoří trvalá 
pracovní místa a zmenší nejistotu postavení 
pracovníků, zefektivní evropské programy 
mobility a rozšíří spolupráci mezi regiony 
jako součást plánu pro budoucnost 
hospodářské a měnové unie, jehož účelem 
je podpořit hospodářskou, sociální 
a regionální soudržnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. oceňuje, že Komise má v červnu v plánu 
předložit soubor opatření, jehož účelem je 
bojovat s nezaměstnaností mládeže a 
v němž v návaznosti na iniciativu EU pro 
zlepšení zaměstnanosti mládeže 
a především na systém záruk pro mladé lidi 
hodlá v souladu s cíli stanovenými v rámci 
strategie Evropa 2020 představit řešení, 
která vytvoří trvalá pracovní místa 
a zmenší nejistotu postavení pracovníků, 
zefektivní evropské programy mobility 
a rozšíří spolupráci mezi regiony jako 
součást plánu pro budoucnost hospodářské 

6. oceňuje, že Komise má v červnu v plánu 
předložit soubor opatření, jehož účelem je 
bojovat s nezaměstnaností mládeže a 
v němž v návaznosti na iniciativu EU pro 
zlepšení zaměstnanosti mládeže 
a především na systém záruk pro mladé lidi 
hodlá v souladu s cíli stanovenými v rámci 
strategie Evropa 2020 představit řešení, 
která vytvoří trvalá pracovní místa a rovné 
příležitosti pro mladé lidí podporující 
sociální začlenění a zmenší nejistotu 
postavení pracovníků, zefektivní evropské 
programy mobility a rozšíří spolupráci 
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a měnové unie, jehož účelem je podpořit 
hospodářskou, sociální a regionální 
soudržnost.

mezi regiony jako součást plánu pro 
budoucnost hospodářské a měnové unie, 
jehož účelem je podpořit hospodářskou, 
sociální a regionální soudržnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Karima Delli, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
urychleně zavedly záruku pro mladé lidi a 
zřídily účinnější a dostupnější veřejné 
služby zaměstnanosti s cílem zajistit pro 
mladé lidi vhodná pracovní místa a 
odbornou přípravu; žádá Komisi, aby 
podporovala regiony a členské státy, které 
si přejí zavést systém záruk pro mladé lidi 
na vnitrostátní či regionální úrovni; 
vyzývá Radu EU, aby podstatně navýšila 
finanční dotace na tuto iniciativu, a to 
v návaznosti na doporučení MOP, aby 
bylo na provedení této iniciativy vyčleněno 
21 miliard EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že by měly být 
vypracovány nové programy s cílem 
poskytnout mladým lidem kvalitní 
technické vzdělání a podporovat možnosti 
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jejich specializace či práce v jiném
členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Karima Delli, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. podtrhuje, že na investice do 
programů záruk pro mladé lidi by se 
neměla vztahovat úsporná opatření;

Or. en


