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Módosítás 1
Dimitar Stoyanov

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet a fiatalok 
munkanélküliségének arányára és 
különösen a tagállamok között e téren 
tapasztalható jelentős eltérésekre (a 
munkanélküliség aránya 15%-nál kisebb és 
55%-nál nagyobb értékek között változik), 
valamint az oktatásban és megfelelő 
képzésben nem részesített fiatalok számára 
(14 millió, 15 és 30 év körüli fiatal nem 
folytat tanulmányokat, nem dolgozik és 
nem vesz részt képzésben – NETT), amely 
tényezők magát az európai projektet 
veszélyeztetik, mivel fenyegetést jelentenek 
az élet minősége és a munkakörülmények 
vonatkozásában egységes Európa 
gazdasági fejlődésére és 
fenntarthatóságára, valamint az uniós 
régiók EUMSZ 174. cikkében 
megállapított gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójára;

1. felhívja a figyelmet a fiatalok 
munkanélküliségének soha nem látott 
növekedésére és különösen a tagállamok 
között e téren tapasztalható jelentős 
eltérésekre (a munkanélküliség aránya 
15%-nál kisebb és 55%-nál nagyobb 
értékek között változik), valamint azon
fiatalok számára, akik nem férnek hozzá 
az oktatáshoz és képzéshez, ennélfogva 
nem szerezhetik meg a társadalom 
tagjaiként számukra szükséges 
munkatapasztalatot (15 millió, 15 és 29 év 
körüli fiatal), amely tényezők komoly 
veszélyt jelentenek az élet minősége és a 
munkakörülmények vonatkozásában 
egységes Európa versenyképességére és 
gazdasági fejlődésére, valamint az uniós 
régiók EUMSZ 174. cikkében 
megállapított gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójára;

Or. bg

Módosítás 2
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet a fiatalok 
munkanélküliségének arányára és 
különösen a tagállamok között e téren 
tapasztalható jelentős eltérésekre (a 
munkanélküliség aránya 15%-nál kisebb és 
55%-nál nagyobb értékek között változik), 

1. felhívja a figyelmet a fiatalok 
munkanélküliségének arányára és 
különösen a tagállamok között e téren 
tapasztalható jelentős eltérésekre (a 
munkanélküliség aránya 15%-nál kisebb és 
55%-nál nagyobb értékek között változik), 
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valamint az oktatásban és megfelelő 
képzésben nem részesített fiatalok számára 
(14 millió, 15 és 30 év körüli fiatal nem 
folytat tanulmányokat, nem dolgozik és 
nem vesz részt képzésben - NETT), amely 
tényezők magát az európai projektet 
veszélyeztetik, mivel fenyegetést jelentenek 
az élet minősége és a munkakörülmények 
vonatkozásában egységes Európa 
gazdasági fejlődésére és 
fenntarthatóságára, valamint az uniós 
régiók EUMSZ 174. cikkében 
megállapított gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójára;

valamint az oktatásban és megfelelő 
képzésben nem részesített fiatalok számára 
(14 millió, 15 és 30 év körüli fiatal nem 
folytat tanulmányokat, nem dolgozik és 
nem vesz részt képzésben - NETT), amely 
tényezők szemléltetik a nemzetgazdaságok 
eltérő teljesítő- és versenyképességét;
tekintettel arra, hogy a nagy különbségek
fenyegetést jelentenek az élet minősége és 
a munkakörülmények vonatkozásában 
egységes Európa gazdasági fejlődésére és 
fenntarthatóságára, valamint az uniós 
régiók EUMSZ 174. cikkében 
megállapított gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójára, gyors és mélyreható 
strukturális reformokat ajánl a válság 
által sújtott országokban;

Or. de

Módosítás 3
Younous Omarjee

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet a fiatalok 
munkanélküliségének arányára és 
különösen a tagállamok között e téren 
tapasztalható jelentős eltérésekre (a 
munkanélküliség aránya 15%-nál kisebb és 
55%-nál nagyobb értékek között változik), 
valamint az oktatásban és megfelelő 
képzésben nem részesített fiatalok számára 
(14 millió, 15 és 30 év körüli fiatal nem 
folytat tanulmányokat, nem dolgozik és 
nem vesz részt képzésben – NETT), amely 
tényezők magát az európai projektet 
veszélyeztetik, mivel fenyegetést 
jelentenek az élet minősége és a 
munkakörülmények vonatkozásában 
egységes Európa gazdasági fejlődésére és 
fenntarthatóságára, valamint az uniós 
régiók EUMSZ 174. cikkében 

1. felhívja a figyelmet a fiatalok 
munkanélküliségének arányára és 
különösen a tagállamok között e téren 
tapasztalható jelentős eltérésekre (a 
munkanélküliség aránya 15%-nál kisebb és 
60%-nál nagyobb értékek között változik), 
valamint az oktatásban és megfelelő 
képzésben nem részesített fiatalok számára 
(14 millió, 15 és 30 év körüli fiatal nem 
folytat tanulmányokat, nem dolgozik és 
nem vesz részt képzésben – NEET), amely 
tényezők magát az európai projektet 
veszélyeztetik, mivel fenyegetést 
jelentenek az élet minősége és a 
munkakörülmények vonatkozásában 
egységes Európa gazdasági fejlődésére és 
fenntarthatóságára, valamint az uniós 
régiók EUMSZ 174. cikkében 
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megállapított gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójára;

megállapított gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójára; emlékeztet arra, hogy 
a fiataloknak joguk van a képzésüknek 
megfelelő és a méltó – bizonytalanságtól 
és szegénységtől mentes – önálló életvitelt 
lehetővé tevő minőségi foglalkoztatáshoz;

Or. fr

Módosítás 4
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet a fiatalok 
munkanélküliségének arányára és 
különösen a tagállamok között e téren 
tapasztalható jelentős eltérésekre (a 
munkanélküliség aránya 15%-nál kisebb és 
55%-nál nagyobb értékek között változik), 
valamint az oktatásban és megfelelő 
képzésben nem részesített fiatalok számára 
(14 millió, 15 és 30 év körüli fiatal nem 
folytat tanulmányokat, nem dolgozik és 
nem vesz részt képzésben - NETT), amely 
tényezők magát az európai projektet 
veszélyeztetik, mivel fenyegetést 
jelentenek az élet minősége és a 
munkakörülmények vonatkozásában 
egységes Európa gazdasági fejlődésére és 
fenntarthatóságára, valamint az uniós 
régiók EUMSZ 174. cikkében 
megállapított gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójára;

1. felhívja a figyelmet a fiatalok 
munkanélküliségének arányára és 
különösen a tagállamok között e téren 
tapasztalható jelentős eltérésekre (a 
munkanélküliség aránya 15%-nál kisebb és 
55%-nál nagyobb értékek között változik), 
valamint az oktatásban és megfelelő 
képzésben nem részesített fiatalok számára 
(14 millió, 15 és 30 év körüli fiatal nem 
folytat tanulmányokat, nem dolgozik és 
nem vesz részt képzésben - NEET),
emellett arra a tényre, hogy számos 
további fiatal foglalkoztatása bizonytalan 
annak ellenére, hogy van munkája; e két 
jelenség együttesen magát az európai 
projektet veszélyezteti, mivel fenyegetést 
jelent az élet minősége és a 
munkakörülmények vonatkozásában 
egységes Európa gazdasági fejlődésére és 
fenntarthatóságára, valamint az uniós 
régiók EUMSZ 174. cikkében 
megállapított gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójára;

Or. es
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Módosítás 5
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet a fiatalok 
munkanélküliségének arányára és 
különösen a tagállamok között e téren 
tapasztalható jelentős eltérésekre (a 
munkanélküliség aránya 15%-nál kisebb és 
55%-nál nagyobb értékek között változik), 
valamint az oktatásban és megfelelő 
képzésben nem részesített fiatalok számára 
(14 millió, 15 és 30 év körüli fiatal nem
folytat tanulmányokat, nem dolgozik és 
nem vesz részt képzésben – NETT), amely 
tényezők magát az európai projektet 
veszélyeztetik, mivel fenyegetést 
jelentenek az élet minősége és a 
munkakörülmények vonatkozásában 
egységes Európa gazdasági fejlődésére és 
fenntarthatóságára, valamint az uniós 
régiók EUMSZ 174. cikkében 
megállapított gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójára;

1. felhívja a figyelmet a fiatalok 
munkanélküliségének arányára és 
különösen az Európai Unió egyes régiói és 
tagállamai között e téren tapasztalható 
jelentős eltérésekre (a munkanélküliség 
aránya 10%-nál kisebb és 60%-nál
nagyobb értékek között változik), valamint 
az oktatásban és megfelelő képzésben nem 
részesített fiatalok számára (14 millió, 15 
és 30 év körüli fiatal nem folytat 
tanulmányokat, nem dolgozik és nem vesz 
részt képzésben – NEET), amely tényezők 
magát az európai projektet veszélyeztetik, 
mivel fenyegetést jelentenek az élet 
minősége és a munkakörülmények 
vonatkozásában egységes Európa 
gazdasági fejlődésére és 
fenntarthatóságára, valamint az uniós 
régiók EUMSZ 174. cikkében 
megállapított gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójára;

Or. fr

Módosítás 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet a fiatalok 
munkanélküliségének arányára és 
különösen a tagállamok között e téren 
tapasztalható jelentős eltérésekre (a 
munkanélküliség aránya 15%-nál kisebb és 
55%-nál nagyobb értékek között változik), 

1. felhívja a figyelmet a fiatalok 
munkanélküliségének arányára és 
különösen a tagállamok között e téren 
tapasztalható jelentős eltérésekre (a 
munkanélküliség aránya 15%-nál kisebb és 
55%-nál nagyobb értékek között változik), 
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valamint az oktatásban és megfelelő 
képzésben nem részesített fiatalok számára 
(14 millió, 15 és 30 év körüli fiatal nem 
folytat tanulmányokat, nem dolgozik és 
nem vesz részt képzésben – NETT), amely 
tényezők magát az európai projektet 
veszélyeztetik, mivel fenyegetést 
jelentenek az élet minősége és a 
munkakörülmények vonatkozásában 
egységes Európa gazdasági fejlődésére és 
fenntarthatóságára, valamint az uniós 
régiók EUMSZ 174. cikkében 
megállapított gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójára;

valamint az oktatásban és megfelelő 
képzésben nem részesített fiatalok számára 
(14 millió, 15 és 30 év körüli fiatal nem 
folytat tanulmányokat, nem dolgozik és 
nem vesz részt képzésben – NEET), amely 
tényezők gyengítik az Unió jövőbeni 
gazdasági növekedési potenciálját és 
magát az európai projektet veszélyeztetik, 
mivel fenyegetést jelentenek az élet 
minősége és a munkakörülmények 
vonatkozásában egységes Európa 
gazdasági fejlődésére és 
fenntarthatóságára, valamint az uniós 
régiók EUMSZ 174. cikkében 
megállapított gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójára;

Or. en

Módosítás 7
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza a regionális szint 
jelentőségét a képzési, valamint a fiatalok 
és a munkanélküliek figyelemmel 
kísérésével kapcsolatos politikák 
meghatározásában annak érdekében, 
hogy azok jobban illeszkedjenek a valós, 
helyi munkaerő-piaci igényekhez, és 
szorosabban nyomon kövessék az érintett 
személyeket;

Or. fr

Módosítás 8
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az Unióban a 
foglalkoztatás tekintetében – a társadalmi-
gazdasági szerkezet miatt – a fiatalok 
alkotják az egyik leginkább kiszolgáltatott 
csoportot, különösen a jelenlegi gazdasági 
és pénzügyi válság idején, tekintettel nagy 
munkaerő-piaci létszámukra és arra, hogy 
ők kerülnek szembe a legsúlyosabb 
foglalkoztatási problémákkal, 
hangsúlyozza ezért, hogy a politikákat a 
fiatalok igényeihez igazítva (és nem 
fordítva) olyan megoldások keresésén kell 
dolgozni, amelyek lehetővé teszik, hogy az 
európai ifjúság – amely már nem hisz a 
foglalkoztatási problémákra adott 
hagyományos válaszokban (oktatás és 
munka) – kikerüljön ebből a zsákutcából 
és megtalálja a saját helyzetére szabott 
válaszokat;

Or. es

Módosítás 9
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli, hogy a fiatalok 
munkanélkülisége elképzelhetetlen 
méreteket öltött, ami hatékonyabb uniós, 
nemzeti és regionális szintű fellépést 
kíván; ennélfogva úgy véli, hogy az 
Európai Uniót sújtó jelentős nehézségek 
és kihívások idején minden korábbinál 
nagyobb szükség van az erős és innovatív 
fiatalokra, akik készek szembenézni az 
előttük álló kihívásokkal;

Or. en



AM\939864HU.doc 9/38 PE513.123v02-00

HU

Módosítás 10
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy mivel élénkíteni kell 
a gazdasági tevékenységet, amely minden, 
megvalósítható és fenntartható 
munkahelyek teremtésére irányuló 
megoldás előfeltétele, e helyzet 
kialakulásának okai a korrekcióra szoruló 
oktatási és foglalkoztatási szakpolitikákból 
eredő strukturális problémákban 
keresendők, amihez a vonzóbb és jobb 
regionális beilleszkedést eredményező 
pedagógiai stratégiák új generációjára van 
szükség, az aktív életbe való átmenetet 
biztosító (az iskola és a munka erős 
összekapcsolásával létrejövő) 
hatékonyabb stratégiák végrehajtása és a 
biztonságosabb szakmai pályafutások 
ösztönzése érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy az Európát sújtó 
gazdasági válságon túl e helyzet 
kialakulásának okai a javításra szoruló 
oktatási és foglalkoztatási szakpolitikákból 
eredő strukturális problémákban 
keresendők; kitart amellett, hogy vonzóbb
és inkluzívabb új pedagógiai stratégiák
bevezetésére van szükség, amelyek többek 
között elősegítik a tanulmányaikat 
befejező fiatalok körében az aktív életbe 
való hatékony átmenetet és a 
biztonságosabb szakmai pályafutások 
kialakítását;

Or. fr

Módosítás 11
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy mivel élénkíteni kell 
a gazdasági tevékenységet, amely minden, 
megvalósítható és fenntartható 
munkahelyek teremtésére irányuló 
megoldás előfeltétele, e helyzet 
kialakulásának okai a korrekcióra szoruló
oktatási és foglalkoztatási szakpolitikákból 
eredő strukturális problémákban 

2. hangsúlyozza, hogy élénkíteni kell a 
gazdasági tevékenységet, amely minden, 
megvalósítható és fenntartható 
munkahelyek teremtésére irányuló 
megoldás előfeltétele, és nyomatékosítja, 
hogy korrigálni kell az oktatási és 
foglalkoztatási szakpolitikákból eredő 
strukturális problémákat; vonzóbb és jobb 
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keresendők, amihez a vonzóbb és jobb 
regionális beilleszkedést eredményező 
pedagógiai stratégiák új generációjára van 
szükség, az aktív életbe való átmenetet 
biztosító (az iskola és a munka erős 
összekapcsolásával létrejövő) hatékonyabb 
stratégiák végrehajtása és a biztonságosabb 
szakmai pályafutások ösztönzése 
érdekében;

regionális beilleszkedést eredményező, a 
helyzetek sokféleségét figyelembe vevő
pedagógiai stratégiákra van szükség –
amelyek alkalmazását az egyes régiók 
saját szükségleteinek és 
jellegzetességeinek függvényében 
rugalmassá kell tenni – az aktív életbe 
való átmenetet biztosító (az iskola és a 
munka erős összekapcsolásával létrejövő) 
hatékonyabb stratégiák végrehajtása és a 
biztonságosabb szakmai pályafutások 
ösztönzése érdekében;

Or. es

Módosítás 12
Karima Delli, Ana Miranda

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy mivel élénkíteni kell 
a gazdasági tevékenységet, amely minden, 
megvalósítható és fenntartható 
munkahelyek teremtésére irányuló 
megoldás előfeltétele, e helyzet 
kialakulásának okai a korrekcióra szoruló 
oktatási és foglalkoztatási szakpolitikákból 
eredő strukturális problémákban 
keresendők, amihez a vonzóbb és jobb 
regionális beilleszkedést eredményező 
pedagógiai stratégiák új generációjára 
van szükség, az aktív életbe való átmenetet 
biztosító (az iskola és a munka erős 
összekapcsolásával létrejövő) hatékonyabb 
stratégiák végrehajtása és a biztonságosabb 
szakmai pályafutások ösztönzése 
érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy mivel élénkíteni kell 
a gazdasági tevékenységet, amely minden, 
tisztességes, megvalósítható és fenntartható 
munkahelyek teremtésére irányuló 
megoldás előfeltétele, e helyzet 
kialakulásának okai többek között az
oktatási és foglalkoztatási szakpolitikákból 
eredő strukturális problémákban 
keresendők, amelyeket az aktív életbe való 
átmenetet biztosító (az iskola és a munka 
erős összekapcsolásával létrejövő) 
hatékonyabb stratégiák végrehajtása és a 
biztonságosabb szakmai pályafutások 
ösztönzése érdekében korrigálni kell;

Or. en



AM\939864HU.doc 11/38 PE513.123v02-00

HU

Módosítás 13
Younous Omarjee

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy mivel élénkíteni kell 
a gazdasági tevékenységet, amely minden, 
megvalósítható és fenntartható 
munkahelyek teremtésére irányuló 
megoldás előfeltétele, e helyzet 
kialakulásának okai a korrekcióra szoruló 
oktatási és foglalkoztatási szakpolitikákból 
eredő strukturális problémákban 
keresendők, amihez a vonzóbb és jobb 
regionális beilleszkedést eredményező 
pedagógiai stratégiák új generációjára van 
szükség, az aktív életbe való átmenetet 
biztosító (az iskola és a munka erős 
összekapcsolásával létrejövő) hatékonyabb 
stratégiák végrehajtása és a biztonságosabb 
szakmai pályafutások ösztönzése 
érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy mivel élénkíteni kell 
a gazdasági tevékenységet, amely minden, 
megvalósítható és fenntartható 
munkahelyek teremtésére irányuló 
megoldás előfeltétele, e helyzet 
kialakulásának okai a korrekcióra szoruló 
oktatási és foglalkoztatási szakpolitikákból 
eredő strukturális problémákban 
keresendők, amihez a vonzóbb és jobb 
regionális beilleszkedést eredményező 
pedagógiai stratégiák új generációjára van 
szükség, az aktív életbe való átmenetet 
biztosító (az iskola és a munka erős 
összekapcsolásával létrejövő) hatékonyabb 
stratégiák végrehajtása és a biztonságosabb 
szakmai pályafutások ösztönzése 
érdekében; rámutat a gazdasági válság, 
valamint a megszorító intézkedések által a 
fiatalok helyzetére gyakorolt aggasztó 
hatásokra; felhívja a figyelmet arra, hogy 
a költségvetés-csökkentés súlyosan 
aláássa a fiatalok jövője szempontjából 
különösen fontos területeken, például az 
oktatás, a képzés, a kutatás és az 
innováció terén végzett beruházásokat;

Or. fr

Módosítás 14
Dimitar Stoyanov

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy mivel élénkíteni kell
a gazdasági tevékenységet, amely minden, 

2. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
tevékenység élénkítése minden, 
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megvalósítható és fenntartható 
munkahelyek teremtésére irányuló 
megoldás előfeltétele, e helyzet 
kialakulásának okai a korrekcióra szoruló 
oktatási és foglalkoztatási szakpolitikákból 
eredő strukturális problémákban 
keresendők, amihez a vonzóbb és jobb 
regionális beilleszkedést eredményező 
pedagógiai stratégiák új generációjára van 
szükség, az aktív életbe való átmenetet 
biztosító (az iskola és a munka erős 
összekapcsolásával létrejövő) hatékonyabb 
stratégiák végrehajtása és a biztonságosabb 
szakmai pályafutások ösztönzése 
érdekében;

megvalósítható, biztos és fenntartható 
munkahelyek teremtésére irányuló 
megoldás előfeltétele, és hogy e helyzet 
kialakulásának okai az oktatási és 
foglalkoztatási szakpolitikákból eredő 
strukturális problémákban keresendők, 
amelyeket a vonzóbb és jobb regionális 
beilleszkedést eredményező és az üzleti 
igényeknek megfelelő pedagógiai 
stratégiák új generációjának létrehozása 
révén korrigálni kell, az aktív életbe való 
átmenetet biztosító (az iskola és a munka 
erős összekapcsolásával létrejövő) 
hatékonyabb stratégiák végrehajtása és a 
biztonságosabb szakmai pályafutások 
ösztönzése érdekében;

Or. bg

Módosítás 15
Maria do Céu Patrão Neves

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy mivel élénkíteni kell 
a gazdasági tevékenységet, amely minden, 
megvalósítható és fenntartható 
munkahelyek teremtésére irányuló 
megoldás előfeltétele, e helyzet 
kialakulásának okai a korrekcióra szoruló 
oktatási és foglalkoztatási szakpolitikákból 
eredő strukturális problémákban 
keresendők, amihez a vonzóbb és jobb 
regionális beilleszkedést eredményező 
pedagógiai stratégiák új generációjára van 
szükség, az aktív életbe való átmenetet 
biztosító (az iskola és a munka erős 
összekapcsolásával létrejövő) hatékonyabb 
stratégiák végrehajtása és a biztonságosabb 
szakmai pályafutások ösztönzése 
érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy mivel élénkíteni kell 
a gazdasági tevékenységet, amely minden, 
megvalósítható és fenntartható 
munkahelyek teremtésére irányuló 
megoldás előfeltétele, e helyzet 
kialakulásának okai a korrekcióra szoruló 
oktatási és foglalkoztatási szakpolitikákból 
eredő strukturális problémákban 
keresendők, amihez a vonzóbb és jobb 
regionális beilleszkedést eredményező 
pedagógiai stratégiák új generációjára van 
szükség, az aktív életbe való átmenetet 
biztosító (az iskola és a munka erős 
összekapcsolásával létrejövő) hatékonyabb 
stratégiák végrehajtása és a biztonságosabb 
szakmai pályafutások ösztönzése 
érdekében; e tényezőkön túl, fontos 
meghatározni az egyes régiók fejlődése 
szempontjából kiemelt területeket és 
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kialakítani vagy létrehozni a fiatalokat 
célzó, a fentieknek megfelelő vállalkozói 
programokat;

Or. pt

Módosítás 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy mivel élénkíteni kell 
a gazdasági tevékenységet, amely minden, 
megvalósítható és fenntartható 
munkahelyek teremtésére irányuló 
megoldás előfeltétele, e helyzet 
kialakulásának okai a korrekcióra szoruló 
oktatási és foglalkoztatási szakpolitikákból 
eredő strukturális problémákban 
keresendők, amihez a vonzóbb és jobb 
regionális beilleszkedést eredményező 
pedagógiai stratégiák új generációjára van 
szükség, az aktív életbe való átmenetet 
biztosító (az iskola és a munka erős 
összekapcsolásával létrejövő) hatékonyabb 
stratégiák végrehajtása és a biztonságosabb 
szakmai pályafutások ösztönzése 
érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy mivel élénkíteni kell 
a gazdasági tevékenységet, amely minden, 
megvalósítható és fenntartható 
munkahelyek teremtésére irányuló 
megoldás előfeltétele, e helyzet 
kialakulásának okai a korrekcióra szoruló 
oktatási és foglalkoztatási szakpolitikákból 
eredő strukturális problémákban 
keresendők, amihez a vonzóbb és jobb 
regionális beilleszkedést eredményező 
pedagógiai stratégiák új generációjára van 
szükség, az aktív életbe való átmenetet 
biztosító (az iskola és a munka erős 
összekapcsolásával létrejövő) hatékonyabb 
stratégiák végrehajtása és a biztonságosabb 
szakmai pályafutások ösztönzése 
érdekében, ideértve a tanulmányok ideje 
alatt valamennyi tárgyban kötelező 
szakmai gyakorlatokat is az adott 
szakterületen szerzett első szakmai 
tapasztalatok biztosítása céljából;

Or. ro

Módosítás 17
Marietje Schaake

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy mivel élénkíteni kell 
a gazdasági tevékenységet, amely minden, 
megvalósítható és fenntartható 
munkahelyek teremtésére irányuló 
megoldás előfeltétele, e helyzet 
kialakulásának okai a korrekcióra szoruló 
oktatási és foglalkoztatási szakpolitikákból 
eredő strukturális problémákban 
keresendők, amihez a vonzóbb és jobb 
regionális beilleszkedést eredményező 
pedagógiai stratégiák új generációjára van 
szükség, az aktív életbe való átmenetet 
biztosító (az iskola és a munka erős 
összekapcsolásával létrejövő) hatékonyabb 
stratégiák végrehajtása és a biztonságosabb 
szakmai pályafutások ösztönzése 
érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy mivel élénkíteni kell 
a gazdasági tevékenységet, amely minden, 
megvalósítható és fenntartható 
munkahelyek teremtésére irányuló 
megoldás előfeltétele, e helyzet 
kialakulásának okai a korrekcióra szoruló 
oktatási és foglalkoztatási szakpolitikákból 
eredő strukturális problémákban 
keresendők, amihez a vonzóbb és jobb 
regionális beilleszkedést eredményező 
pedagógiai stratégiák új generációjára van 
szükség, az aktív életbe való átmenetet 
biztosító (az iskola és a munka erős 
összekapcsolásával, különösen duális 
oktatási rendszerek révén létrejövő) 
hatékonyabb stratégiák végrehajtása és a 
biztonságosabb szakmai pályafutások 
ösztönzése érdekében;

Or. en

Módosítás 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy mivel élénkíteni kell 
a gazdasági tevékenységet, amely minden, 
megvalósítható és fenntartható 
munkahelyek teremtésére irányuló
megoldás előfeltétele, e helyzet 
kialakulásának okai a korrekcióra szoruló 
oktatási és foglalkoztatási szakpolitikákból 
eredő strukturális problémákban 
keresendők, amihez a vonzóbb és jobb 
regionális beilleszkedést eredményező 
pedagógiai stratégiák új generációjára van 
szükség, az aktív életbe való átmenetet 
biztosító (az iskola és a munka erős 
összekapcsolásával létrejövő) hatékonyabb 

2. hangsúlyozza, hogy mivel élénkíteni kell 
a gazdasági tevékenységet, amely minden, 
megvalósítható és fenntartható 
munkahelyek teremtésére irányuló 
megoldás előfeltétele, e helyzet 
kialakulásának okai a korrekcióra szoruló 
oktatási és foglalkoztatási szakpolitikákból 
eredő strukturális problémákban 
keresendők, amihez a vonzóbb és jobb 
regionális beilleszkedést, valamint a 
tapasztalatok és a bevált gyakorlatok 
régiók és tagállamok közötti cseréjére 
szolgáló platformok hálózatainak 
kialakítását eredményező pedagógiai 
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stratégiák végrehajtása és a biztonságosabb 
szakmai pályafutások ösztönzése 
érdekében;

stratégiák új generációjára van szükség, az 
aktív életbe való átmenetet biztosító (az 
iskola és a munka erős összekapcsolásával 
létrejövő) hatékonyabb stratégiák 
végrehajtása és a biztonságosabb szakmai 
pályafutások ösztönzése érdekében;

Or. en

Módosítás 19
Marietje Schaake

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli a tagállamokon belül és azok 
között a munkaerő-kínálat és -kereslet 
közötti területi eltérések kezelésének 
fontosságát, különösen az EURES 
reformján keresztül, a fiatalok 
foglalkoztatási lehetőségeinek javítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 20
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az európai regionális 
politika, amely fokozza és kiegészíti a 
gazdasági tevékenység fellendítésére, 
illetve az Unió egész területén és 
különösen a leginkább érintett régiókban 
a foglalkoztatás támogatására irányuló 
tagállami erőfeszítéseket, a jelenlegi 
válság leküzdése szempontjából az Unió 
egyik alapvető eszköze, mivel irányt mutat 
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a szükséges strukturális reformok 
beindításához és a beruházásokat a 
kiemelt intézkedésekre összpontosítja; 
elengedhetetlennek tartja, hogy a közös 
stratégiai kerethez tartozó alapok (ERFA, 
ESZA, Kohéziós Alap, EMVA és ETHA) 
összehangoltan működjenek annak 
érdekében, hogy együttesen mozdítsák elő 
a versenyképességet és a konvergenciát, 
meghatározva az egyes európai országok 
és régiók számára legmegfelelőbb 
beruházási prioritásokat és támogatva 
mindazokat a pénzügyi eszközöket, 
amelyek a magánberuházások 
ösztönzésével párhuzamosan 
megsokszorozzák a nemzeti beruházások 
hatását;

Or. es

Módosítás 21
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy az egész Európai 
Unió gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójához a leghátrányosabb helyzetű 
régiókban végrehajtott beruházásokra van 
szükség; a Strukturális Alapoknak 
segíteniük kell e beruházások 
végrehajtását annak érdekében, hogy ne 
legyenek olyan régiók, ahol semmilyen 
vagy csak nagyon gyér tevékenység folyik, 
és hogy ezzel előmozdítsák a 
magánberuházásokat, valamint a 
gazdasági és regionális fejlődést;

Or. es
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Módosítás 22
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. felhívja a figyelmet arra, hogy fontos 
támogatni a fiatalok országon belüli és 
európai mobilitását, ami hozzájárul 
személyes és szakmai fejlődésükhöz;

Or. es

Módosítás 23
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy ha azt vesszük alapul, 
hogy évente az álláshelyek 15%-a 
megszűnik és ugyanennyi álláshely 
keletkezik, a valóban hatékony 
foglalkoztatáspolitika érdekében globális, 
a változásoknak elébe menő szemléletre 
van szükség; úgy véli, hogy olyan 
képesítési szakpolitikákra van szükség, 
amelyek ténylegesen ösztönzik a készségek 
kezdeti és folyamatos hozzáigazítását a 
vállalatok és a gazdaság szükségleteihez
az Unió valamennyi régiójában;

3. úgy véli, hogy a munkaerőpiacon 
számos különböző gazdasági ágazatban 
kerül sor munkahelyek felszámolására és 
munkahelyteremtésre, ami szükségessé 
teszi a képzéssel, valamint a 
munkanélküliek védelmét és nyomon 
követését szolgáló rendszerekkel 
kapcsolatos folyamatos munkát, hogy a 
lehető leghatékonyabban lehessen 
figyelemmel kísérni az ilyen strukturális 
bizonytalanság által érintett 
vállalkozásokat és munkavállalókat; úgy 
véli, hogy a hatékony foglalkoztatási 
politikának az olyan képesítéseket és 
készségeket kell előtérbe helyeznie, 
amelyek megfelelnek az Unió regionális 
tevékenységi térségeiben működő 
gazdasági szereplők igényeinek;

Or. fr
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Módosítás 24
Karima Delli, Ana Miranda

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy ha azt vesszük alapul, 
hogy évente az álláshelyek 15%-a 
megszűnik és ugyanennyi álláshely 
keletkezik, a valóban hatékony 
foglalkoztatáspolitika érdekében globális, a 
változásoknak elébe menő szemléletre van 
szükség; úgy véli, hogy olyan képesítési 
szakpolitikákra van szükség, amelyek 
ténylegesen ösztönzik a készségek kezdeti 
és folyamatos hozzáigazítását a vállalatok 
és a gazdaság szükségleteihez az Unió 
valamennyi régiójában;

3. úgy véli, hogy a valóban hatékony 
foglalkoztatáspolitika érdekében globális, a 
változásoknak elébe menő szemléletre van 
szükség, és különösen felhívja a figyelmet 
a lakosság leginkább kirekesztett és a 
munkanélküliség által leginkább 
veszélyeztetett csoportjaira, akiket egyúttal 
sajátos területi hátrányok is sújtanak; úgy 
véli, hogy olyan képesítési szakpolitikákra 
van szükség, amelyek ténylegesen 
ösztönzik a készségek kezdeti és 
folyamatos hozzáigazítását a vállalatok és a 
gazdaság szükségleteihez az Unió 
valamennyi régiójában;

Or. en

Módosítás 25
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy ha azt vesszük alapul, 
hogy évente az álláshelyek 15%-a 
megszűnik és ugyanennyi álláshely 
keletkezik, a valóban hatékony 
foglalkoztatáspolitika érdekében globális, 
a változásoknak elébe menő szemléletre 
van szükség; úgy véli, hogy olyan 
képesítési szakpolitikákra van szükség, 
amelyek ténylegesen ösztönzik a készségek 
kezdeti és folyamatos hozzáigazítását a 
vállalatok és a gazdaság szükségleteihez az 
Unió valamennyi régiójában;

3. úgy véli, hogy ha azt vesszük alapul, 
hogy évente az álláshelyek 15%-a 
megszűnik és ugyanennyi álláshely 
keletkezik, akkor egy globális, a valóban 
fenntartható növekedéshez és 
foglalkoztatáshoz szükséges változásokat 
megelőlegező szemléletre van szükség;
véleménye szerint az intézkedések csak 
akkor lesznek hatékonyak, ha egymással 
szorosan összefüggnek, hogy ily módon 
növeljék a termelékenységet, ösztönözzék 
a magánberuházásokat és támogassák a 
magas növekedési potenciállal rendelkező 
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ágazatokat, különösen a zöld gazdasághoz 
és az ikt-hoz kapcsolódó ágazatokat; úgy 
véli, hogy ebben a helyzetben döntő 
fontosságú a humán tőke fejlesztése, ezért 
olyan képesítési szakpolitikákat kell 
kidolgozni, amelyek ténylegesen ösztönzik 
a készségek kezdeti és folyamatos 
hozzáigazítását a vállalatok és a gazdaság 
szükségleteihez az Unió valamennyi 
régiójában;

Or. es

Módosítás 26
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy ha azt vesszük alapul, 
hogy évente az álláshelyek 15%-a 
megszűnik és ugyanennyi álláshely 
keletkezik, a valóban hatékony 
foglalkoztatáspolitika érdekében globális, a 
változásoknak elébe menő szemléletre van 
szükség; úgy véli, hogy olyan képesítési 
szakpolitikákra van szükség, amelyek 
ténylegesen ösztönzik a készségek kezdeti 
és folyamatos hozzáigazítását a vállalatok 
és a gazdaság szükségleteihez az Unió 
valamennyi régiójában;

3. úgy véli, hogy ha azt vesszük alapul, 
hogy évente az álláshelyek 15%-a 
megszűnik és ugyanennyi álláshely 
keletkezik, a valóban hatékony 
foglalkoztatáspolitika érdekében globális, a 
változásoknak elébe menő szemléletre van 
szükség; hangsúlyozza a felsőoktatás és a 
munkaerőpiac közötti szakadék 
áthidalásának fontosságát, és 
nyomatékosítja, hogy az oktatásban 
szerzett készségek és a mai munkahelyek 
igényei közötti eltéréseket elsősorban az 
oktatási intézményeknek kell orvosolniuk. 
felhívja az Unió oktatási minisztereit és az 
uniós felsőoktatási intézményeket, hogy a 
tanulószerződéses gyakorlati képzést és a 
szakmai gyakorlatot szervesen foglalják 
bele valamennyi érintett tanulmányi 
program és tanfolyam tantervébe; úgy 
véli, hogy olyan képesítési szakpolitikákra 
van szükség, amelyek ténylegesen 
ösztönzik a készségek kezdeti és 
folyamatos hozzáigazítását a vállalatok és a 
gazdaság szükségleteihez az Unió 
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valamennyi régiójában;

Or. en

Módosítás 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy ha azt vesszük alapul, 
hogy évente az álláshelyek 15%-a 
megszűnik és ugyanennyi álláshely 
keletkezik, a valóban hatékony 
foglalkoztatáspolitika érdekében globális, a 
változásoknak elébe menő szemléletre van 
szükség; úgy véli, hogy olyan képesítési 
szakpolitikákra van szükség, amelyek 
ténylegesen ösztönzik a készségek kezdeti 
és folyamatos hozzáigazítását a vállalatok 
és a gazdaság szükségleteihez az Unió 
valamennyi régiójában;

3. úgy véli, hogy ha azt vesszük alapul, 
hogy évente az álláshelyek 15%-a 
megszűnik és ugyanennyi álláshely 
keletkezik, a valóban hatékony 
foglalkoztatáspolitika érdekében globális, a 
változásoknak elébe menő szemléletre van 
szükség; úgy véli, hogy olyan képesítési 
szakpolitikákra van szükség, amelyek 
ténylegesen ösztönzik a készségek kezdeti 
és folyamatos hozzáigazítását a vállalatok 
és a gazdaság szükségleteihez az Unió 
valamennyi régiójában, a már most is 
hiánnyal küzdő szakmákban pedig 
megakadályozzák a munkaerőhiány 
súlyosbodását;

Or. ro

Módosítás 28
Dimitar Stoyanov

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. fokozott munkahelyi stabilitást és 
biztonságot, valamint védelmi 
mechanizmusok létrehozását 
szorgalmazza az európai fiatalok egyes 
tagállamokban megfigyelhető,
munkáltatók általi kizsákmányolásának 
elkerülése érdekében;
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Or. bg

Módosítás 29
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy a kkv-k jelentik 
az európai gazdaság motorját, a 
foglalkoztatás alapját és a válságból 
kivezető legfőbb utat; úgy véli ezért, hogy 
javítani kell a finanszírozáshoz való 
hozzáférésüket és azt a vállalkozási 
környezetet, amelyben tevékenykednek;

Or. es

Módosítás 30
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy az uniós foglalkoztatási 
stratégiákon túl a városoknak és a 
régióknak jelentősebb szerepet kell 
játszaniuk a helyi munkaerőpiacok 
felmérése és a programoknak a fiatalok 
igényeihez való hozzáigazítása terén;

Or. en

Módosítás 31
Dimitar Stoyanov

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. ösztönzi a tagállamokat és a regionális
és helyi hatóságokat, hogy biztosítsák az 
oktatáspolitikák és foglalkoztatáspolitikák 
nagyobb hatékonyságát, melyeknek 
három pilléren kell nyugodniuk: 
előretekintő megközelítés, a munkaerőpiac 
változásainak jobb előrejelzése érdekében, 
valamint azért, hogy e szakpolitikák jobban 
igazodjanak az oktatáshoz és képzéshez; az 
összes érdekelt fél nagyobb mértékű 
bevonása; valamint olyan, regionális 
megközelítés alkalmazása, amely jobb 
probléma-megértési és döntéshozatali 
mechanizmusokat tesz lehetővé, és amely a
képesítés terén felmerülő szükségleteket 
láthatóbbá teszi;

4. ösztönzi a tagállamokat és a regionális 
és helyi hatóságokat, hogy dolgozzanak ki 
oktatási és képzési stratégiákat, valamint a 
régióközi együttműködés megerősítése 
révén a munkaerőpiac bővítését célzó 
stratégiákat, melyeknek az alábbi 
pilléreken kell nyugodniuk előretekintő 
megközelítés, a munkaerőpiac 
változásainak jobb felmérése érdekében, 
valamint azért, hogy e szakpolitikák jobban 
igazodjanak az oktatáshoz és képzéshez; az 
összes érdekelt fél és a helyi partnerek 
nagyobb mértékű bevonása; valamint 
olyan, regionális megközelítés 
alkalmazása, amely jobb probléma-
megértési és döntéshozatali 
mechanizmusokat tesz lehetővé, és amely a 
képesítés terén felmerülő szükségleteket 
láthatóbbá teszi;

Or. bg

Módosítás 32
Karima Delli, Ana Miranda

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ösztönzi a tagállamokat és a regionális 
és helyi hatóságokat, hogy biztosítsák az 
oktatáspolitikák és foglalkoztatáspolitikák 
nagyobb hatékonyságát, melyeknek három 
pilléren kell nyugodniuk: előretekintő 
megközelítés, a munkaerőpiac 
változásainak jobb előrejelzése érdekében, 
valamint azért, hogy e szakpolitikák 
jobban igazodjanak az oktatáshoz és 
képzéshez; az összes érdekelt fél nagyobb 
mértékű bevonása; valamint olyan, 
regionális megközelítés alkalmazása, 
amely jobb probléma-megértési és 

4. ösztönzi a tagállamokat és a regionális 
és helyi hatóságokat, hogy biztosítsák az 
oktatáspolitikák és foglalkoztatáspolitikák 
nagyobb hatékonyságát, melyeknek három 
pilléren kell nyugodniuk:
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döntéshozatali mechanizmusokat tesz 
lehetővé, és amely a képesítés terén 
felmerülő szükségleteket láthatóbbá teszi;

– előretekintő megközelítés, a 
munkaerőpiac változásainak jobb 
előrejelzése érdekében, valamint azért, 
hogy e szakpolitikák jobban igazodjanak 
az oktatáshoz és képzéshez; e tekintetben 
felhívja a Bizottságot, hogy a helyi és 
regionális munkaerőpiacon keresett 
készségekre vonatkozó közép- és hosszú 
távú előrejelzések kidolgozása érdekében 
szorosabban működjön együtt a 
tagállamokkal;
– az összes érdekelt fél nagyobb mértékű 
bevonása, az ifjúsági szervezeteket is 
beleértve;
– valamint olyan, integrált 
területfejlesztési stratégiák keretébe 
illeszkedő regionális megközelítés 
alkalmazása, amely figyelembe veszi a 
helyi szükségleteket és a területi 
sajátosságokat, lehetővé teszi jövőorientált 
munkahelyek meghatározását, különösen 
az innovatív ágazatokban, például a 
környezetvédelmi szegmensekben és a 
szociális vállalkozás terén, jobb probléma-
megértési és döntéshozatali 
mechanizmusokat tesz lehetővé, és amely 
a képesítés terén felmerülő szükségleteket 
láthatóbbá teszi;

Or. en

Módosítás 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ösztönzi a tagállamokat és a regionális 
és helyi hatóságokat, hogy biztosítsák az 
oktatáspolitikák és foglalkoztatáspolitikák 

4. ösztönzi a tagállamokat és a regionális 
és helyi hatóságokat, hogy hajtsák végre az 
ifjúsági garanciaprogram keretében 
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nagyobb hatékonyságát, melyeknek három 
pilléren kell nyugodniuk: előretekintő 
megközelítés, a munkaerőpiac 
változásainak jobb előrejelzése érdekében, 
valamint azért, hogy e szakpolitikák jobban 
igazodjanak az oktatáshoz és képzéshez; az 
összes érdekelt fél nagyobb mértékű 
bevonása; valamint olyan, regionális 
megközelítés alkalmazása, amely jobb 
probléma-megértési és döntéshozatali 
mechanizmusokat tesz lehetővé, és amely a 
képesítés terén felmerülő szükségleteket 
láthatóbbá teszi;

kidolgozott intézkedéseket, segítsék elő a 
fiatalok munkanélküliségének és a NEET 
csoportba tartozók számának csökkentése 
tekintetében kedvező eredményekkel járó 
sikeres modellek cseréjét, valamint 
biztosítsák az oktatáspolitikák és 
foglalkoztatáspolitikák nagyobb 
hatékonyságát, melyeknek három pilléren 
kell nyugodniuk: előretekintő 
megközelítés, a munkaerőpiac 
változásainak jobb előrejelzése érdekében, 
valamint azért, hogy e szakpolitikák jobban 
igazodjanak az oktatáshoz és képzéshez; az 
összes érdekelt fél nagyobb mértékű 
bevonása; valamint olyan, regionális 
megközelítés alkalmazása, amely jobb 
probléma-megértési és döntéshozatali 
mechanizmusokat tesz lehetővé, és amely a 
képesítés terén felmerülő szükségleteket 
láthatóbbá teszi;

Or. en

Módosítás 34
Marietje Schaake

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ösztönzi a tagállamokat és a regionális 
és helyi hatóságokat, hogy biztosítsák az 
oktatáspolitikák és foglalkoztatáspolitikák 
nagyobb hatékonyságát, melyeknek három 
pilléren kell nyugodniuk: előretekintő 
megközelítés, a munkaerőpiac 
változásainak jobb előrejelzése érdekében, 
valamint azért, hogy e szakpolitikák jobban 
igazodjanak az oktatáshoz és képzéshez; az 
összes érdekelt fél nagyobb mértékű 
bevonása; valamint olyan, regionális 
megközelítés alkalmazása, amely jobb 
probléma-megértési és döntéshozatali 
mechanizmusokat tesz lehetővé, és amely a 
képesítés terén felmerülő szükségleteket 

4. ösztönzi a tagállamokat és a regionális 
és helyi hatóságokat, hogy biztosítsák az 
oktatáspolitikák és foglalkoztatáspolitikák 
nagyobb hatékonyságát, melyeknek három 
pilléren kell nyugodniuk: előretekintő 
megközelítés, a munkaerőpiac 
változásainak jobb előrejelzése érdekében, 
valamint azért, hogy e szakpolitikák jobban 
igazodjanak az oktatáshoz és képzéshez; az 
összes érdekelt fél, különösen a 
magánszektor nagyobb mértékű bevonása; 
valamint olyan, regionális megközelítés 
alkalmazása, amely jobb probléma-
megértési és döntéshozatali 
mechanizmusokat tesz lehetővé, és amely a 
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láthatóbbá teszi; képesítés terén felmerülő szükségleteket 
láthatóbbá teszi;

Or. en

Módosítás 35
Karima Delli, Ana Miranda

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a tagállamokat, hogy a 
szakismeretek és képesítések jobb 
elismerése, a szociális biztonsági 
rendszerek közötti fokozott összhang, 
valamint a megfizethető lakhatáshoz, 
többek között a szociális lakhatáshoz és a 
pénzügyi hitelekhez való hozzáférés 
megkönnyítése révén ösztönözzék a 
fiatalok mobilitását;

Or. en

Módosítás 36
Alain Cadec

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat az egész életen át tartó képzési 
programok jelentőségére az átképzés 
elősegítése szempontjából; e tekintetben 
hangsúlyozza az európai programok 
hatékonyságát, amelyeket a következő 
pénzügyi programozási időszakban fenn 
kell tartani és meg kell erősíteni.

Or. fr
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Módosítás 37
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felkéri a tagállamokat és azok régióit, 
hogy dolgozzanak ki a korai 
iskolaelhagyás elleni küzdelemre és az 
iskolát idő előtt elhagyók reintegrálására 
irányuló politikákat; ebben az 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
számos tagállamban komoly 
erőfeszítésekre van szükség a közép- és 
felsőfokú oktatásban részt vevő tanulók 
figyelemmel kísérése és a nekik nyújtott 
tanácsadás terén;

Or. fr

Módosítás 38
Marietje Schaake

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. sürgeti a tagállamokat, hogy 
szüntessék meg a határokon átnyúló 
tanulószerződéses gyakorlati képzés és 
szakmai gyakorlat előtt álló akadályokat a 
fiatalok számára elérhető munkahelyi 
képzési lehetőségek keresletének és 
kínálatának jobb összehangolása 
érdekében, ami által javulna a mobilitás 
és a foglalkoztathatóság, különösen a 
határ menti régiókban;

Or. en
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Módosítás 39
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a tagállamokat, hogy a fontos 
területeken, például az oktatásban és az 
innováció területén kerüljék a jelentős 
megszorításokat, mivel a gazdasági és 
pénzügyi válság más kedvezőtlen 
hatásaival együtt ezek komolyan 
akadályozzák a fiatalok munkanélkülisége 
elleni küzdelmet;

Or. en

Módosítás 40
Maria do Céu Patrão Neves

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. mivel az Európai Unió társadalmi 
változás és innováció programja (2014–
2020) a nem elegendő tudást emeli ki mint 
olyan tényezőt, amely korlátozza az 
Unióban a társadalmi innováció 
fejlődését, arra ösztönzi a tagállamokat és 
a regionális és helyi önkormányzatokat, 
hogy a fiatal vállalkozókat támogató 
programok terjesztésének előmozdítása 
mellett a meglévő vállalkozói 
programokban fordítsanak figyelmet a 
regionális sajátosságokra, hiszen ezeken 
múlik, különösen a legkülső régiókban, 
hogy a fiatalokat célzó kezdeményezések 
sikeresek lesznek-e;

Or. pt
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Módosítás 41
Alain Cadec

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felkéri a tagállamokat, hogy saját 
oktatási rendszerükön belül ösztönözzék 
az iskolai és egyetemi tantervekben kis 
szerepet kapó szakképzési utakat; úgy véli, 
hogy az említett szakképzési utak jelentős 
lehetőségeket rejtenek magukban a 
tagállamok területén történő 
foglalkoztatás szempontjából;

Or. fr

Módosítás 42
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. rámutat, hogy a fiatalokat célzó 
munkahelyteremtés legeredményesebb 
eszközei az uniós programok voltak, 
különösen a strukturális alapok és a 
Kohéziós Alap, ezért e programoknak 
továbbra is kiemelt figyelmet kell 
szentelni, és a fiatalok támogatása 
érdekében valamennyi régiónak 
maradéktalanul ki kell használnia a 
rendelkezésre álló uniós forrásokat;

Or. en

Módosítás 43
Karima Delli, Ana Miranda
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. az európai alapok, nevezetesen a 
kohéziós politikai eszközök, különösen az 
ESZA és az ERFA, együttes alkalmazására 
szólít fel a szóban forgó problémára 
adandó elsődleges válaszban;

5. az európai alapok, nevezetesen a 
kohéziós politikai eszközök, különösen az 
ESZA és az ERFA, együttes alkalmazására 
szólít fel a szóban forgó problémára 
adandó elsődleges válaszban; 
hangsúlyozza, hogy a 2014–2020 közötti 
programozási időszakban a kohéziós 
politikára elkülönített források legalább 
25%-át mindenképpen az ESZA-ra kell 
fordítani, valamint hogy az ESZA-
források legalább 20%-át az 
Európa 2020 stratégia „a társadalmi 
befogadás ösztönzése és a szegénység 
elleni küzdelem” elnevezésű kiemelt 
kezdeményezésére kell elkülöníteni, 
amelyen belül a fiatalok 
munkanélkülisége prioritást képez; felkéri 
a tagállamokat, valamint a helyi és 
regionális hatóságokat, hogy alakítsanak 
ki képzési és foglalkoztatási elemeket 
magukban foglaló integrált 
területfejlesztési stratégiákat – és 
alkalmazzanak ezeket támogató új 
eszközöket –, különösen a fiatalok 
foglalkoztatási lehetőségeinek
megteremtése, valamint a hozzáférhető 
szociális infrastruktúrák kiépítésének és 
felújításának támogatása érdekében;

Or. en

Módosítás 44
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. az európai alapok, nevezetesen a 
kohéziós politikai eszközök, különösen az 

5. az európai alapok, nevezetesen a 
kohéziós politikai eszközök, különösen az 
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ESZA és az ERFA, együttes alkalmazására 
szólít fel a szóban forgó problémára 
adandó elsődleges válaszban;

ESZA és az ERFA, együttes alkalmazására 
szólít fel a szóban forgó problémára 
adandó elsődleges válaszban;
hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikák –
elsősorban az ESZA – hozzájárulhatnak a 
fiatalok vállalatokon belüli 
alkalmazásához és a fiatalok 
munkanélküliségének csökkentéséhez. Az 
ESZA ezenfelül elősegíti a fiatalokat 
foglalkoztató vállalatok adóterheinek 
csökkentését, lendületet adva ezáltal a 
fiatalokat célzó munkahelyteremtésnek és 
az európai források igénylésekor a 
vállalatokat terhelő bürokrácia 
elkerülésének;

Or. en

Módosítás 45
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. az európai alapok, nevezetesen a 
kohéziós politikai eszközök, különösen az 
ESZA és az ERFA, együttes alkalmazására 
szólít fel a szóban forgó problémára 
adandó elsődleges válaszban;

5. az európai alapok, nevezetesen a 
kohéziós politikai eszközök, különösen az 
ESZA és az ERFA, együttes alkalmazására 
szólít fel a szóban forgó problémára 
adandó elsődleges válaszban, és ehhez kéri 
a munkaerőpiac, az oktatás és a képzés 
területén szükséges azon intézkedések 
végrehajtását, amelyek támogatják, hogy 
a munkavállalók új képesítéseket 
szerezzenek, és megfeleljenek a termelő 
szektor szükségleteinek és az új 
munkahelyek kívánalmainak (ezek közé 
tartoznak többek között a zöld 
munkahelyek, a demográfiai tendenciák 
által megkövetelt munkahelyek, az új 
technológiák, a vidéki területek 
foglalkoztatási diverzifikációja);

Or. es
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Módosítás 46
Younous Omarjee

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. az európai alapok, nevezetesen a 
kohéziós politikai eszközök, különösen az 
ESZA és az ERFA, együttes alkalmazására 
szólít fel a szóban forgó problémára 
adandó elsődleges válaszban;

5. az európai alapok, nevezetesen a 
kohéziós politikai eszközök, különösen az 
ESZA és az ERFA, együttes alkalmazására 
szólít fel a szóban forgó problémára 
adandó elsődleges válaszban; kéri, hogy 
fordítsanak kiemelt figyelmet a fiatalok 
munkanélkülisége által legsúlyosabban 
érintett régiókra, ahol a probléma mértéke 
bizonyos esetekben meghaladja az 50%-ot, 
tovább mélyítve ezáltal a regionális 
egyenlőtlenségeket;

Or. fr

Módosítás 47
Dimitar Stoyanov

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. az európai alapok, nevezetesen a 
kohéziós politikai eszközök, különösen az 
ESZA és az ERFA, együttes alkalmazására 
szólít fel a szóban forgó problémára 
adandó elsődleges válaszban;

5. az európai alapok, nevezetesen a 
kohéziós politikai eszközök, különösen az 
ESZA és az ERFA, együttes alkalmazására 
szólít fel a fiatalok munkanélküliségének 
leküzdése érdekében;

Or. bg

Módosítás 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. az európai alapok, nevezetesen a 
kohéziós politikai eszközök, különösen az 
ESZA és az ERFA, együttes alkalmazására 
szólít fel a szóban forgó problémára 
adandó elsődleges válaszban;

5. az európai alapok, nevezetesen a
kohéziós politikai eszközök, különösen az 
ESZA és az ERFA, együttes alkalmazására 
szólít fel a strukturális alapoknak a 
növekedést és munkahelyteremtést célzó 
beruházások ösztönzése, valamint a 
szóban forgó problémára adandó 
elsődleges válasz megtalálása érdekében 
történő igénybevétele céljából;

Or. en

Módosítás 49
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. az európai alapok, nevezetesen a 
kohéziós politikai eszközök, különösen az 
ESZA és az ERFA, együttes alkalmazására 
szólít fel a szóban forgó problémára 
adandó elsődleges válaszban;

5. az európai alapok, nevezetesen a 
kohéziós politikai eszközök, különösen az 
ESZA és az ERFA, együttes alkalmazására 
szólít fel a szóban forgó probléma 
felszámolásának előmozdítására;

Or. de

Módosítás 50
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kitart amellett, hogy létfontosságú a 
gazdasági tevékenység élénkítése és a 
fiatalokat célzó munkahelyteremtés 
támogatása; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki és 
beruházásokkal támogassanak európai 
szintű üzleti inkubátorprojekteket, 
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amelyek keretében a fiatal vállalkozók 
valamennyi tagállamban üzleti 
inkubátorházakban, védett környezetben 
indíthatják el vállalkozásukat, egyúttal 
pedig az inkubátorprojekt összeurópai 
léptéke megteremti az összetartozás 
érzését; úgy véli továbbá, hogy ezen új 
piac fejlődésének elősegítése érdekében a 
kockázati tőke számára – különösen 
adóügyi szempontból – kedvező 
környezetet kell kialakítani;

Or. en

Módosítás 51
Karima Delli, Ana Miranda

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. szorgalmazza, hogy az Európai 
Beruházási Bank végezzen a fiatalokat 
célzó munkahelyteremtésre irányuló 
beruházásokat, feltéve, hogy ebből nem 
tesz szert haszonra, és elsősorban a kkv-k 
számára nyújt támogatásokat;

Or. en

Módosítás 52
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli a 2013. február 8–9-i Európai 
Tanács bejelentését az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés 
létrehozásáról, amely azokat a régiókat 
célozza, ahol a fiatalok munkanélkülisége 
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meghaladja az uniós átlag 25%-át; ismét 
felhívja a figyelmet a felesleges igazgatási 
korlátok csökkentését célzó eszköz 
létrehozásának fontosságára; bízik abban, 
hogy ez a kezdeményezés elsősorban a 
fiatalok Európai Unión belüli 
foglalkoztatására vonatkozó garancia 
finanszírozására szolgál majd, a(z) […/…] 
rendelet (ESZA) révén;

Or. fr

Módosítás 53
Verónica Lope Fontagné

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a közös stratégiai 
kerethez tartozó alapok felhasználását –
annak érdekében, hogy az hatékony 
legyen és az adott államok és régióik 
társadalmi-gazdasági helyzetének 
megfelelően maximalizálja a beruházások 
és az európai finanszírozás hatását –
korlátozott számú kiemelt területre kell 
összpontosítani, különösképpen, ha 
jelentős nemzeti költségvetési 
konszolidációs intézkedések vannak 
folyamatban;

Or. es

Módosítás 54
Younous Omarjee

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Bizottság bejelentését, 
miszerint júniusra a fiatalok 
munkanélkülisége elleni fellépést célzó 

6. üdvözli a Bizottság bejelentését, 
miszerint júniusra a fiatalok 
munkanélkülisége elleni fellépést célzó 
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intézkedéscsomaggal áll elő, amely „a 
fiatalok foglalkoztatását célzó uniós 
kezdeményezés” és különösen az „ifjúsági 
garancia ”után az EU 2020 stratégia 
keretében olyan megoldásokat vezet be, 
amelyek kedveznek a fenntartható 
munkahelyek létrehozásának, csökkentik a 
bizonytalanságot, megerősítik az Unión 
belüli mobilitási programokat és nagyobb 
régióközi együttműködésre ösztönöznek a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézión 
nagyobb mértékben alapuló, gazdasági és 
monetáris unió jövőjére vonatkozó 
ütemterv keretében.

intézkedéscsomaggal áll elő, amely „a 
fiatalok foglalkoztatását célzó uniós 
kezdeményezés” és különösen az „ifjúsági 
garancia ”után olyan megoldások 
bevezetésére irányul, amelyek kedveznek a 
fenntartható munkahelyek létrehozásának, 
csökkentik a bizonytalanságot, megerősítik 
az Unión belüli mobilitási programokat és 
nagyobb régióközi együttműködésre 
ösztönöznek a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézión nagyobb mértékben 
alapuló, gazdasági és monetáris unió 
jövőjére vonatkozó ütemterv keretében.
mindazonáltal megállapítja, hogy a 
fiatalok munkanélkülisége elleni 
küzdelemhez előirányzott források nem 
elégségesek; hangsúlyozza, hogy „a 
fiatalok foglalkoztatását célzó uniós 
kezdeményezés” 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó 6 milliárd EUR 
összegű finanszírozására irányuló javaslat 
messze nem elegendő a fiatalok helyzetére 
gyakorolt jelentős hatások eléréséhez; 
emlékeztet arra, hogy a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet szerint az „ifjúsági 
garancia” 2014–2020 közötti időszakban 
történő hatékony végrehajtásához 
21 milliárd EUR összegű költségvetésre 
van szükség.

Or. fr

Módosítás 55
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Bizottság bejelentését, 
miszerint júniusra a fiatalok 
munkanélkülisége elleni fellépést célzó 
intézkedéscsomaggal áll elő, amely „a 
fiatalok foglalkoztatását célzó uniós 
kezdeményezés” és különösen az „ifjúsági 

6. üdvözli a Bizottság bejelentését, 
miszerint júniusra a fiatalok 
munkanélkülisége elleni fellépést célzó 
intézkedéscsomaggal áll elő, amely az EU 
2020 stratégia keretében olyan 
megoldásokat vezetne be, amelyek 
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garancia ”után az EU 2020 stratégia 
keretében olyan megoldásokat vezet be, 
amelyek kedveznek a fenntartható 
munkahelyek létrehozásának, csökkentik a 
bizonytalanságot, megerősítik az Unión 
belüli mobilitási programokat és nagyobb 
régióközi együttműködésre ösztönöznek a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézión 
nagyobb mértékben alapuló, gazdasági és 
monetáris unió jövőjére vonatkozó 
ütemterv keretében.

kedveznek a fenntartható munkahelyek 
létrehozásának, csökkentik a 
bizonytalanságot, megerősítik az Unión 
belüli mobilitási programokat és nagyobb 
régióközi együttműködésre ösztönöznek a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézión 
nagyobb mértékben alapuló, gazdasági és 
monetáris unió jövőjére vonatkozó 
ütemterv keretében.

Or. fr

Módosítás 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Bizottság bejelentését, 
miszerint júniusra a fiatalok 
munkanélkülisége elleni fellépést célzó 
intézkedéscsomaggal áll elő, amely „a 
fiatalok foglalkoztatását célzó uniós 
kezdeményezés” és különösen az „ifjúsági 
garancia ”után az EU 2020 stratégia 
keretében olyan megoldásokat vezet be, 
amelyek kedveznek a fenntartható 
munkahelyek létrehozásának, csökkentik a 
bizonytalanságot, megerősítik az Unión 
belüli mobilitási programokat és nagyobb 
régióközi együttműködésre ösztönöznek a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézión 
nagyobb mértékben alapuló, gazdasági és 
monetáris unió jövőjére vonatkozó 
ütemterv keretében.

6. üdvözli a Bizottság bejelentését, 
miszerint júniusra a fiatalok 
munkanélkülisége elleni fellépést célzó 
intézkedéscsomaggal áll elő, amely „a 
fiatalok foglalkoztatását célzó uniós 
kezdeményezés” és különösen az „ifjúsági 
garancia ”után az EU 2020 stratégia 
keretében olyan megoldásokat vezet be, 
amelyek kedveznek a fenntartható 
munkahelyek létrehozásának és a 
társadalmi befogadás előmozdítása 
céljából a fiatalok esélyegyenlősége 
megteremtésének; csökkentik a 
bizonytalanságot, megerősítik az Unión 
belüli mobilitási programokat és nagyobb 
régióközi együttműködésre ösztönöznek a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézión 
nagyobb mértékben alapuló, gazdasági és 
monetáris unió jövőjére vonatkozó 
ütemterv keretében.

Or. en
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Módosítás 57
Karima Delli, Ana Miranda

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. sürgeti a tagállamokat, hogy mielőbb 
hajtsák végre az ifjúsági garancia 
kezdeményzést, valamint hozzanak létre 
hatékonyabb és hozzáférhetőbb állami 
foglalkoztatási szolgálatokat, hogy 
megfelelő munkahelyeket és képzést 
kínálhassanak a fiataloknak; felkéri a 
Bizottságot, hogy támogassa az ifjúsági 
garanciaprogramokat nemzeti és 
regionális szinten bevezetni kívánó 
régiókat és tagállamokat; felhívja az 
Európai Unió Tanácsát, hogy az ILO által 
a kezdeményezés végrehajtására 
vonatkozóan javasolt 21 milliárd EUR 
alapján jelentősen növelje az arra szánt 
pénzügyi keretet;

Or. en

Módosítás 58
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a fiatalok számára 
minőségi technológiai oktatást nyújtó új 
programokat kell kidolgozni, valamint elő 
kell mozdítani azt a lehetőséget, hogy 
valamely másik tagállam területén 
szakosodjanak és vállaljanak munkát;

Or. en
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Módosítás 59
Karima Delli, Ana Miranda

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy az ifjúsági 
garancia programjaiba való befektetéseket 
nem érhetik megszorítások;

Or. en


