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Pakeitimas 1
Dimitar Stoyanov

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į jaunimo nedarbo 
mastą, ypač į didelius valstybių narių 
skirtumus: kai kur jis yra mažesnis nei 
15 proc., kitur viršija 55 proc.; taip pat 
atkreipia dėmesį į jaunų žmonių, kurie 
nesimoko, neturi nei profesijos, nei darbo
(14 mln. nedirbančio, nesimokančio ir
profesiniame mokyme nedalyvaujančio
jaunimo (angl. NEET) yra 15–30 metų
amžiaus), skaičių; šis jaunimas kelia 
pavojų Europos projektui apskritai, nes jis 
kelia pavojų Europos, kurioje būtų 
vienoda gyvenimo kokybė ir darbo 
sąlygos, ekonominiam vystymuisi ir 
gyvybingumui, taip pat SESV 174 
straipsnyje numatytai ekonominei, 
socialinei ir teritorinei ES regionų 
sanglaudai;

1. atkreipia dėmesį į beprecedentį jaunimo 
nedarbo lygio didėjimą, ypač į nevienodą 
jaunimo nedarbo lygį valstybėse narėse: 
kai kur jis yra mažesnis nei 15 proc., kitur 
viršija 55 proc.; taip pat atkreipia dėmesį į 
jaunų žmonių, kurie neturi galimybių 
šviestis ir mokytis, o tai reiškia, kad jie, 
kaip visuomenės nariai, negali įgyti 
reikiamos darbo patirties (15 mln. tokio
jaunimo yra 15–29 metų amžiaus), skaičių, 
dėl kurio kyla didelis pavojus Europos, 
kurioje būtų vienoda gyvenimo kokybė ir 
darbo sąlygos, konkurencingumui ir
ekonominiam vystymuisi, taip pat SESV 
174 straipsnyje numatytai ekonominei, 
socialinei ir teritorinei ES regionų 
sanglaudai;

Or. bg

Pakeitimas 2
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į jaunimo nedarbo 
mastą, ypač į didelius valstybių narių 
skirtumus: kai kur jis yra mažesnis nei 
15 proc., kitur viršija 55 proc.; taip pat 
atkreipia dėmesį į jaunų žmonių, kurie 
nesimoko, neturi nei profesijos, nei darbo 
(14 mln. nedirbančio, nesimokančio ir 
profesiniame mokyme nedalyvaujančio 

1. atkreipia dėmesį į jaunimo nedarbo 
mastą, ypač į didelius valstybių narių 
skirtumus: kai kur jis yra mažesnis nei 
15 proc., kitur viršija 55 proc.; taip pat 
atkreipia dėmesį į jaunų žmonių, kurie 
nesimoko, neturi nei profesijos, nei darbo 
(14 mln. nedirbančio, nesimokančio ir 
profesiniame mokyme nedalyvaujančio 
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jaunimo (angl. NEET) yra 15–30 metų 
amžiaus), skaičių; šis jaunimas kelia 
pavojų Europos projektui apskritai, nes jis
kelia pavojų Europos, kurioje būtų vienoda 
gyvenimo kokybė ir darbo sąlygos, 
ekonominiam vystymuisi ir gyvybingumui, 
taip pat SESV 174 straipsnyje numatytai 
ekonominei, socialinei ir teritorinei ES 
regionų sanglaudai;

jaunimo (angl. NEET) yra 15–30 metų 
amžiaus), skaičių; šis jaunimas yra 
skirtingo valstybių nacionalinės 
ekonomikos pajėgumo ir 
konkurencingumo išraiška; 
rekomenduoja, atsižvelgiant į aplinkybę, 
kad dideli skirtumai kelia pavojų Europos, 
kurioje būtų vienoda gyvenimo kokybė ir 
darbo sąlygos, ekonominiam vystymuisi ir 
gyvybingumui, taip pat SESV 174 
straipsnyje numatytai ekonominei, 
socialinei ir teritorinei ES regionų 
sanglaudai, krizę patiriančiose šalyse 
vykdyti sparčias ir radikalias reformas;

Or. de

Pakeitimas 3
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į jaunimo nedarbo 
mastą, ypač į didelius valstybių narių 
skirtumus: kai kur jis yra mažesnis nei 
15 proc., kitur viršija 55 proc.; taip pat 
atkreipia dėmesį į jaunų žmonių, kurie 
nesimoko, neturi nei profesijos, nei darbo 
(14 mln. nedirbančio, nesimokančio ir 
profesiniame mokyme nedalyvaujančio 
jaunimo (angl. NEET) yra 15–30 metų 
amžiaus), skaičių; šis jaunimas kelia 
pavojų Europos projektui apskritai, nes jis 
kelia pavojų Europos, kurioje būtų vienoda 
gyvenimo kokybė ir darbo sąlygos, 
ekonominiam vystymuisi ir gyvybingumui, 
taip pat SESV 174 straipsnyje numatytai 
ekonominei, socialinei ir teritorinei ES 
regionų sanglaudai;

1. atkreipia dėmesį į jaunimo nedarbo 
mastą, ypač į didelius valstybių narių 
skirtumus: kai kur jis yra mažesnis nei 
15 proc., kitur viršija 60 proc.; taip pat 
atkreipia dėmesį į jaunų žmonių, kurie 
nesimoko, neturi nei profesijos, nei darbo 
(14 mln. nedirbančio, nesimokančio ir 
profesiniame mokyme nedalyvaujančio 
jaunimo (angl. NEET) yra 15–30 metų 
amžiaus), skaičių; šis jaunimas kelia 
pavojų Europos projektui apskritai, nes jis 
kelia pavojų Europos, kurioje būtų vienoda 
gyvenimo kokybė ir darbo sąlygos, 
ekonominiam vystymuisi ir gyvybingumui, 
taip pat SESV 174 straipsnyje numatytai 
ekonominei, socialinei ir teritorinei ES 
regionų sanglaudai; primena, kad 
jaunimas turi teisę į kokybišką darbą, 
atitinkantį jų kvalifikaciją ir leidžiantį 
savarankiškai deramai gyventi, 
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nepatiriant vargo ir skurdo;

Or. fr

Pakeitimas 4
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į jaunimo nedarbo 
mastą, ypač į didelius valstybių narių 
skirtumus: kai kur jis yra mažesnis nei 
15 proc., kitur viršija 55 proc.; taip pat 
atkreipia dėmesį į jaunų žmonių, kurie 
nesimoko, neturi nei profesijos, nei darbo 
(14 mln. nedirbančio, nesimokančio ir 
profesiniame mokyme nedalyvaujančio 
jaunimo (angl. NEET) yra 15–30 metų 
amžiaus), skaičių; šis jaunimas kelia 
pavojų Europos projektui apskritai, nes jis 
kelia pavojų Europos, kurioje būtų vienoda 
gyvenimo kokybė ir darbo sąlygos, 
ekonominiam vystymuisi ir gyvybingumui, 
taip pat SESV 174 straipsnyje numatytai 
ekonominei, socialinei ir teritorinei ES 
regionų sanglaudai;

1. atkreipia dėmesį į jaunimo nedarbo 
mastą, ypač į didelius valstybių narių 
skirtumus: kai kur jis yra mažesnis nei 
15 proc., kitur viršija 55 proc.; taip pat 
atkreipia dėmesį į jaunų žmonių, kurie 
nesimoko, neturi nei profesijos, nei darbo 
(14 mln. nedirbančio, nesimokančio ir 
profesiniame mokyme nedalyvaujančio 
jaunimo (angl. NEET) yra 15–30 metų 
amžiaus), skaičių; prie šio jaunimo reikia 
pridėti kitą didelę jaunimo grupę, kuriai 
priklausantys jaunuoliai, nors ir yra 
įsidarbinę, dirba mažų garantijų darbą;
abiem šioms grupėms priklausantis
jaunimas kelia pavojų Europos projektui 
apskritai, nes jis kelia pavojų Europos, 
kurioje būtų vienoda gyvenimo kokybė ir 
darbo sąlygos, ekonominiam vystymuisi ir 
gyvybingumui, taip pat SESV 174 
straipsnyje numatytai ekonominei, 
socialinei ir teritorinei ES regionų 
sanglaudai;

Or. es

Pakeitimas 5
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į jaunimo nedarbo 
mastą, ypač į didelius valstybių narių 
skirtumus: kai kur jis yra mažesnis nei 
15 proc., kitur viršija 55 proc.; taip pat 
atkreipia dėmesį į jaunų žmonių, kurie 
nesimoko, neturi nei profesijos, nei darbo 
(14 mln. nedirbančio, nesimokančio ir 
profesiniame mokyme nedalyvaujančio 
jaunimo (angl. NEET) yra 15–30 metų 
amžiaus), skaičių; šis jaunimas kelia 
pavojų Europos projektui apskritai, nes jis 
kelia pavojų Europos, kurioje būtų vienoda 
gyvenimo kokybė ir darbo sąlygos, 
ekonominiam vystymuisi ir gyvybingumui, 
taip pat SESV 174 straipsnyje numatytai 
ekonominei, socialinei ir teritorinei ES 
regionų sanglaudai;

1. atkreipia dėmesį į jaunimo nedarbo 
mastą, ypač į didelius regionų ir Europos 
Sąjungos valstybių narių skirtumus: kai 
kur jis yra mažesnis nei 10 proc., kitur 
viršija 60 proc.; taip pat atkreipia dėmesį į 
jaunų žmonių, kurie nesimoko, neturi nei 
profesijos, nei darbo (14 mln. nedirbančio, 
nesimokančio ir profesiniame mokyme 
nedalyvaujančio jaunimo (angl. NEET) yra 
15–30 metų amžiaus), skaičių; šis jaunimas 
kelia pavojų Europos projektui apskritai, 
nes jis kelia pavojų Europos, kurioje būtų 
vienoda gyvenimo kokybė ir darbo 
sąlygos, ekonominiam vystymuisi ir 
gyvybingumui, taip pat SESV 
174 straipsnyje numatytai ekonominei, 
socialinei ir teritorinei ES regionų 
sanglaudai;

Or. fr

Pakeitimas 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į jaunimo nedarbo 
mastą, ypač į didelius valstybių narių 
skirtumus: kai kur jis yra mažesnis nei 
15 proc., kitur viršija 55 proc.; taip pat 
atkreipia dėmesį į jaunų žmonių, kurie 
nesimoko, neturi nei profesijos, nei darbo 
(14 mln. nedirbančio, nesimokančio ir 
profesiniame mokyme nedalyvaujančio 
jaunimo (angl. NEET) yra 15–30 metų 
amžiaus), skaičių; šis jaunimas kelia 
pavojų Europos projektui apskritai, nes jis 
kelia pavojų Europos, kurioje būtų vienoda 
gyvenimo kokybė ir darbo sąlygos, 
ekonominiam vystymuisi ir gyvybingumui, 

1. atkreipia dėmesį į jaunimo nedarbo 
mastą, ypač į didelius valstybių narių 
skirtumus: kai kur jis yra mažesnis nei 
15 proc., kitur viršija 55 proc.; taip pat 
atkreipia dėmesį į jaunų žmonių, kurie 
nesimoko, neturi nei profesijos, nei darbo 
(14 mln. nedirbančio, nesimokančio ir 
profesiniame mokyme nedalyvaujančio 
jaunimo (angl. NEET) yra 15–30 metų 
amžiaus), skaičių; šis jaunimas kelia 
pavojų Europos projektui apskritai, todėl 
ES netenka būsimų ekonomikos augimo 
galimybių ir kyla pavojus Europos, kurioje 
būtų vienoda gyvenimo kokybė ir darbo 
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taip pat SESV 174 straipsnyje numatytai 
ekonominei, socialinei ir teritorinei ES 
regionų sanglaudai;

sąlygos, ekonominiam vystymuisi ir 
gyvybingumui, taip pat SESV 174 
straipsnyje numatytai ekonominei, 
socialinei ir teritorinei ES regionų 
sanglaudai;

Or. en

Pakeitimas 7
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia regioninio lygmens 
tikslingumą formuojant jaunimo ir 
bedarbių mokymo ir pagalbos teikimo 
politiką, siekiant kuo geriau prisitaikyti 
prie darbo rinkos tikrovės ir iš arčiau 
stebėti šiuos asmenis;

Or. fr

Pakeitimas 8
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad jaunimo grupė dėl savo 
socialinės ir ekonominės struktūros 
Sąjungoje yra viena pažeidžiamiausių 
užimtumo požiūriu, ypač dabartiniu 
ekonomikos ir finansų krizės laikotarpiu, 
atsižvelgiant į jaunimo skaičių darbo 
rinkoje ir į tai, kad jaunimas patiria 
didžiausias su darbu susijusias problemas, 
todėl pabrėžia, kad būtina stengtis rasti 
sprendimus, kurie padėtų Europos 
jaunimui, jau nebetikinčiam tradiciniais 
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sprendimais, kaip įveikti su darbu 
susijusias problemas (švietimas ir darbas), 
išeiti iš šios aklavietės ir rasti konkrečius 
sprendimus įvairiomis situacijomis, 
politiką pritaikant prie jaunimo poreikių, 
o ne atvirkščiai;

Or. es

Pakeitimas 9
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad jaunimo nedarbo lygis 
pasiekė neįsivaizduojamas aukštumas, ir 
todėl ES, valstybių narių ir regionų 
lygmenimis reikia imtis veiksmingesnių 
veiksmų; todėl mano, kad tuomet, kai 
Europos Sąjunga susiduria su daugybe 
sunkumų ir problemų, labiau nei bet kada 
reikia tvirto ir novatoriško jaunimo, 
pasirengusio įveikti jam kylančius 
iššūkius;

Or. en

Pakeitimas 10
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad siekiant rasti sprendimą, 
kaip užtikrinti tvarų ir ilgalaikį užimtumą, 
pirmiausia būtina intensyvinti ekonominę 
veiklą, tačiau pažymi, kad tokios padėties 
priežastys yra struktūrinės, jos susijusios su 
švietimo ir užimtumo politika, kurią reikia 

2. pabrėžia, kad be dabartinės Europos 
ekonomikos krizės tokios padėties 
priežastys taip pat yra ir struktūrinės, jos 
susijusios su švietimo ir užimtumo politika, 
kurią reikia gerinti; pabrėžia, kad būtina 
sukurti naujų pedagoginių strategijų, 
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koreguoti, tam reikia naujos kartos
pedagoginių strategijų, kurios būtų 
patrauklesnės ir pagal kurias būtų labiau 
įtraukiami regionai, kurios skatintų
įgyvendinti veiksmingesnes perėjimo į
profesinį gyvenimą strategijas (užtikrinant 
stiprias mokyklos ir darbo sąsajas) ir 
plėtoti didesnių garantijų profesines 
karjeras;

kurios būtų patrauklesnės ir
visapusiškesnės, kurios visų pirma 
skatintų veiksmingą mokyklinio ugdymo 
sistemą paliekančio jaunimo perėjimą į
profesinį gyvenimą ir skatintų plėtoti 
didesnių garantijų profesines karjeras;

Or. fr

Pakeitimas 11
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad siekiant rasti sprendimą, 
kaip užtikrinti tvarų ir ilgalaikį užimtumą, 
pirmiausia būtina intensyvinti ekonominę 
veiklą, tačiau pažymi, kad tokios padėties 
priežastys yra struktūrinės, jos susijusios 
su švietimo ir užimtumo politika, kurią 
reikia koreguoti, tam reikia naujos kartos 
pedagoginių strategijų, kurios būtų
patrauklesnės ir pagal kurias būtų labiau 
įtraukiami regionai, kurios skatintų 
įgyvendinti veiksmingesnes perėjimo į 
profesinį gyvenimą strategijas (užtikrinant 
stiprias mokyklos ir darbo sąsajas) ir 
plėtoti didesnių garantijų profesines 
karjeras;

2. pabrėžia, kad siekiant rasti sprendimą, 
kaip užtikrinti tvarų ir ilgalaikį užimtumą, 
pirmiausia būtina intensyvinti ekonominę 
veiklą, ir pažymi, kad reikia spręsti 
struktūrines problemas, atsirandančias 
dėl švietimo ir užimtumo politikos; 
reikalingos patrauklesnės pedagoginės 
strategijos, pagal kurias būtų labiau 
įtraukiami regionai ir atsižvelgiama į tai, 
kad situacijos yra įvairios, ir kurios būtų 
lanksčiai taikomos atsižvelgiant į regionų 
poreikius ir ypatumus ir skatintų 
įgyvendinti veiksmingesnes perėjimo į 
profesinį gyvenimą strategijas (užtikrinant 
stiprias mokyklos ir darbo sąsajas) ir 
plėtoti didesnių garantijų profesines 
karjeras;

Or. es

Pakeitimas 12
Karima Delli, Ana Miranda
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad siekiant rasti sprendimą, 
kaip užtikrinti tvarų ir ilgalaikį užimtumą, 
pirmiausia būtina intensyvinti ekonominę 
veiklą, tačiau pažymi, kad tokios padėties 
priežastys yra struktūrinės, jos susijusios su 
švietimo ir užimtumo politika, kurią reikia 
koreguoti, tam reikia naujos kartos 
pedagoginių strategijų, kurios būtų 
patrauklesnės ir pagal kurias būtų labiau 
įtraukiami regionai, kurios skatintų
įgyvendinti veiksmingesnes perėjimo į 
profesinį gyvenimą strategijas (užtikrinant 
stiprias mokyklos ir darbo sąsajas) ir 
plėtoti didesnių garantijų profesines 
karjeras;

2. pabrėžia, kad siekiant rasti sprendimą, 
kaip užtikrinti tinkamą, tvarų ir ilgalaikį 
užimtumą, pirmiausia būtina intensyvinti 
ekonominę veiklą, tačiau pažymi, kad 
tokios padėties priežastys yra struktūrinės, 
susijusios su, be kita ko, švietimo ir 
užimtumo politika, kurią reikia koreguoti, 
siekiant skatinti įgyvendinti 
veiksmingesnes perėjimo į profesinį 
gyvenimą strategijas (užtikrinant stiprias 
mokyklos ir darbo sąsajas) ir plėtoti 
didesnių garantijų profesines karjeras;

Or. en

Pakeitimas 13
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad siekiant rasti sprendimą, 
kaip užtikrinti tvarų ir ilgalaikį užimtumą, 
pirmiausia būtina intensyvinti ekonominę 
veiklą, tačiau pažymi, kad tokios padėties 
priežastys yra struktūrinės, jos susijusios su 
švietimo ir užimtumo politika, kurią reikia 
koreguoti, tam reikia naujos kartos 
pedagoginių strategijų, kurios būtų 
patrauklesnės ir pagal kurias būtų labiau 
įtraukiami regionai, kurios skatintų 
įgyvendinti veiksmingesnes perėjimo į 
profesinį gyvenimą strategijas (užtikrinant 
stiprias mokyklos ir darbo sąsajas) ir 
plėtoti didesnių garantijų profesines 
karjeras;

2. pabrėžia, kad siekiant rasti sprendimą, 
kaip užtikrinti tvarų ir ilgalaikį užimtumą, 
pirmiausia būtina intensyvinti ekonominę 
veiklą, tačiau pažymi, kad tokios padėties 
priežastys yra struktūrinės, jos susijusios su 
švietimo ir užimtumo politika, kurią reikia 
koreguoti, tam reikia naujos kartos 
pedagoginių strategijų, kurios būtų 
patrauklesnės ir pagal kurias būtų labiau 
įtraukiami regionai, kurios skatintų 
įgyvendinti veiksmingesnes perėjimo į 
profesinį gyvenimą strategijas (užtikrinant 
stiprias mokyklos ir darbo sąsajas) ir 
plėtoti didesnių garantijų profesines 
karjeras; pabrėžia nerimą keliančias 
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ekonomikos krizės ir taupymo priemonių 
pasekmes jaunimo padėties atžvilgiu; 
primena, kad biudžeto mažinimas labai 
kenkia investicijoms tokiose jaunimo 
ateities požiūriu itin svarbiose srityse kaip 
švietimas, mokymas, moksliniai tyrimai ir 
inovacijos;

Or. fr

Pakeitimas 14
Dimitar Stoyanov

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad siekiant rasti sprendimą, 
kaip užtikrinti tvarų ir ilgalaikį užimtumą, 
pirmiausia būtina intensyvinti ekonominę 
veiklą, tačiau pažymi, kad tokios padėties 
priežastys yra struktūrinės, jos susijusios su 
švietimo ir užimtumo politika, kurią reikia 
koreguoti, tam reikia naujos kartos 
pedagoginių strategijų, kurios būtų 
patrauklesnės ir pagal kurias būtų labiau 
įtraukiami regionai, kurios skatintų
įgyvendinti veiksmingesnes perėjimo į 
profesinį gyvenimą strategijas (užtikrinant 
stiprias mokyklos ir darbo sąsajas) ir 
plėtoti didesnių garantijų profesines 
karjeras;

2. pabrėžia, kad siekiant rasti sprendimą, 
kaip užtikrinti tvarų, nuolatinį ir ilgalaikį 
užimtumą, pirmiausia būtina intensyvinti 
ekonominę veiklą ir kad tokios padėties 
priežastys yra struktūrinės ir susijusios su 
švietimo ir užimtumo politika, kurią reikia 
koreguoti kuriant patrauklesnes ir verslo 
poreikius atitinkančias naujos kartos 
pedagogines strategijas ir labiau 
įtraukiant regionus, siekiant skatinti
įgyvendinti veiksmingesnes perėjimo į 
profesinį gyvenimą strategijas (užtikrinant 
stiprias mokyklos ir darbo sąsajas);

Or. bg

Pakeitimas 15
Maria do Céu Patrão Neves

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad siekiant rasti sprendimą, 
kaip užtikrinti tvarų ir ilgalaikį užimtumą, 
pirmiausia būtina intensyvinti ekonominę 
veiklą, tačiau pažymi, kad tokios padėties 
priežastys yra struktūrinės, jos susijusios su 
švietimo ir užimtumo politika, kurią reikia 
koreguoti, tam reikia naujos kartos 
pedagoginių strategijų, kurios būtų 
patrauklesnės ir pagal kurias būtų labiau 
įtraukiami regionai, kurios skatintų 
įgyvendinti veiksmingesnes perėjimo į 
profesinį gyvenimą strategijas (užtikrinant 
stiprias mokyklos ir darbo sąsajas) ir 
plėtoti didesnių garantijų profesines 
karjeras;

2. pabrėžia, kad siekiant rasti sprendimą, 
kaip užtikrinti tvarų ir ilgalaikį užimtumą, 
pirmiausia būtina intensyvinti ekonominę 
veiklą, tačiau pažymi, kad tokios padėties 
priežastys yra struktūrinės, jos susijusios su 
švietimo ir užimtumo politika, kurią reikia 
koreguoti, tam reikia naujos kartos 
pedagoginių strategijų, kurios būtų 
patrauklesnės ir pagal kurias būtų labiau 
įtraukiami regionai, kurios skatintų 
įgyvendinti veiksmingesnes perėjimo į 
profesinį gyvenimą strategijas (užtikrinant 
stiprias mokyklos ir darbo sąsajas) ir 
plėtoti didesnių garantijų profesines 
karjeras; mano, kad be šių veiksnių svarbu 
apibrėžti prioritetines kiekvieno regiono 
plėtros sritis ir šiose srityse suformuoti 
arba sukurti jaunimui skirtas verslumo 
programas;

Or. pt

Pakeitimas 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad siekiant rasti sprendimą, 
kaip užtikrinti tvarų ir ilgalaikį užimtumą, 
pirmiausia būtina intensyvinti ekonominę 
veiklą, tačiau pažymi, kad tokios padėties 
priežastys yra struktūrinės, jos susijusios su 
švietimo ir užimtumo politika, kurią reikia 
koreguoti, tam reikia naujos kartos 
pedagoginių strategijų, kurios būtų 
patrauklesnės ir pagal kurias būtų labiau 
įtraukiami regionai, kurios skatintų 
įgyvendinti veiksmingesnes perėjimo į 
profesinį gyvenimą strategijas (užtikrinant 
stiprias mokyklos ir darbo sąsajas) ir 

2. pabrėžia, kad siekiant rasti sprendimą, 
kaip užtikrinti tvarų ir ilgalaikį užimtumą, 
pirmiausia būtina intensyvinti ekonominę 
veiklą, tačiau pažymi, kad tokios padėties 
priežastys yra struktūrinės, jos susijusios su 
švietimo ir užimtumo politika, kurią reikia 
koreguoti, tam reikia naujos kartos 
pedagoginių strategijų, kurios būtų 
patrauklesnės ir pagal kurias būtų labiau 
įtraukiami regionai, kurios skatintų 
įgyvendinti veiksmingesnes perėjimo į 
profesinį gyvenimą strategijas (užtikrinant 
stiprias mokyklos ir darbo sąsajas) ir 
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plėtoti didesnių garantijų profesines 
karjeras;

plėtoti didesnių garantijų profesines 
karjeras, įskaitant per studijų laikotarpį 
privalomas atlikti visų mokymo dalykų 
stažuotes, siekiant suteikti galimybę įgyti 
pirmąją profesinę patirtį šioje srityje;

Or. ro

Pakeitimas 17
Marietje Schaake

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad siekiant rasti sprendimą, 
kaip užtikrinti tvarų ir ilgalaikį užimtumą, 
pirmiausia būtina intensyvinti ekonominę 
veiklą, tačiau pažymi, kad tokios padėties 
priežastys yra struktūrinės, jos susijusios su 
švietimo ir užimtumo politika, kurią reikia 
koreguoti, tam reikia naujos kartos 
pedagoginių strategijų, kurios būtų 
patrauklesnės ir pagal kurias būtų labiau 
įtraukiami regionai, kurios skatintų 
įgyvendinti veiksmingesnes perėjimo į 
profesinį gyvenimą strategijas (užtikrinant 
stiprias mokyklos ir darbo sąsajas) ir 
plėtoti didesnių garantijų profesines 
karjeras;

2. pabrėžia, kad siekiant rasti sprendimą, 
kaip užtikrinti tvarų ir ilgalaikį užimtumą, 
pirmiausia būtina intensyvinti ekonominę 
veiklą, tačiau pažymi, kad tokios padėties 
priežastys yra struktūrinės, jos susijusios su 
švietimo ir užimtumo politika, kurią reikia 
koreguoti, tam reikia naujos kartos 
pedagoginių strategijų, kurios būtų 
patrauklesnės ir pagal kurias būtų labiau 
įtraukiami regionai, kurios skatintų 
įgyvendinti veiksmingesnes perėjimo į 
profesinį gyvenimą strategijas (užtikrinant 
stiprias mokyklos ir darbo sąsajas, visų 
pirma pasitelkiant dvilypes švietimo 
sistemas) ir plėtoti didesnių garantijų 
profesines karjeras;

Or. en

Pakeitimas 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad siekiant rasti sprendimą, 2. pabrėžia, kad siekiant rasti sprendimą, 
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kaip užtikrinti tvarų ir ilgalaikį užimtumą, 
pirmiausia būtina intensyvinti ekonominę 
veiklą, tačiau pažymi, kad tokios padėties 
priežastys yra struktūrinės, jos susijusios su 
švietimo ir užimtumo politika, kurią reikia 
koreguoti, tam reikia naujos kartos 
pedagoginių strategijų, kurios būtų 
patrauklesnės ir pagal kurias būtų labiau 
įtraukiami regionai, kurios skatintų
įgyvendinti veiksmingesnes perėjimo į 
profesinį gyvenimą strategijas (užtikrinant 
stiprias mokyklos ir darbo sąsajas) ir 
plėtoti didesnių garantijų profesines 
karjeras;

kaip užtikrinti tvarų ir ilgalaikį užimtumą, 
pirmiausia būtina intensyvinti ekonominę 
veiklą, tačiau pažymi, kad tokios padėties 
priežastys yra struktūrinės, jos susijusios su 
švietimo ir užimtumo politika, kurią reikia 
koreguoti, tam reikia naujos kartos 
pedagoginių strategijų, kurios būtų 
patrauklesnės ir pagal kurias būtų labiau 
įtraukiami regionai bei kuriami platformų 
tinklai, skirti keitimuisi patyrimu ir 
geriausios patirties pavyzdžiais tarp 
Sąjungos regionų ir valstybių narių, 
siekiant skatinti įgyvendinti 
veiksmingesnes perėjimo į profesinį 
gyvenimą strategijas (užtikrinant stiprias 
mokyklos ir darbo sąsajas) ir plėtoti 
didesnių garantijų profesines karjeras;

Or. en

Pakeitimas 19
Marietje Schaake

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kaip svarbu spręsti darbo 
vietų pasiūlos ir paklausos geografinės 
neatitikties tiek konkrečiose valstybėse
narėse, tiek tarp valstybių narių klausimą, 
visų pirma vykdant EURES tinklo 
reformas, siekiant didinti jaunimo 
užimtumo galimybes;

Or. en

Pakeitimas 20
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad Europos regioninė politika, 
kuria stiprinamos ir papildomos valstybių 
narių pastangos skatinti ekonominę veiklą 
ir užimtumą visoje jų teritorijoje, ypač 
regionuose, kuriems daromas didžiausias 
neigiamas poveikis, yra viena iš 
pagrindinių Sąjungos priemonių, siekiant 
padėti įveikti šiuo metu patiriamus 
sunkumus, nes vykdant šią politiką 
valdomas būtinų struktūrinių reformų 
įgyvendinimas, nustatomos šio 
įgyvendinimo gairės ir investicijos 
sutelkiamos prioritetiniams veiksmams; 
mano, kad siekiant bendrai skatinti 
konkurencingumą ir konvergenciją labai 
svarbu koordinuoti penkių Bendros 
strateginės programos fondų (ERPF, 
ESF, Sanglaudos fondo, EŽŪFKP ir 
EJRŽF) veiksmus, nustatant kiekvienai 
ES valstybei ir kiekvienam regionui 
tinkamiausius investicijų prioritetus ir 
remiant visas finansines priemones, 
kuriomis galima skatinti privačias 
investicijas, kad kartu būtų didinamas 
nacionalinių investicijų poveikis;

Or. es

Pakeitimas 21
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad siekiant visoje Europos 
Sąjungoje užtikrinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą būtina investuoti į 
regionus, kuriuose sąlygos yra 
nepalankiausios; šios investicijos turi būti 
remiamos struktūrinių fondų lėšomis, 
užtikrinant, kad nebūtų regionų, kuriuose 
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nevykdoma jokia veikla arba vykdoma 
labai mažos apimties veikla, taip siekiant 
skatinti privačias investicijas ir 
ekonomikos bei regionų vystymąsi;

Or. es

Pakeitimas 22
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. pažymi, kad svarbu tiek nacionaliniu, 
tiek Europos lygmenimis skatinti jaunimo 
judumą, taip sudarant sąlygas jaunimui 
ugdyti ir asmeninius, ir profesinius 
gebėjimus;

Or. es

Pakeitimas 23
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad turint mintyje tai, jog 
kiekvienais metais sunaikinama 15 proc. 
darbo vietų ir tiek pat jų sukuriama, 
reikia visuotinio požiūrio, kurio laikantis 
būtų galima numatyti būsimus pokyčius, 
kad užimtumo politika būtų iš tikrųjų 
veiksminga; mano, kad būtina 
kvalifikacijos kėlimo politika, pagal kurią 
kompetencijos nuo pat pradžių ir nuolat 
būtų veiksmingai pritaikomos 
atsižvelgiant į visų ES regionų įmonių ir 
ekonomikos poreikius;

3. mano, kad darbo rinkoje įvairiuose 
ekonomikos sektoriuose darbo vietos 
naikinamos ir kuriamos ir tam reikalingas 
nuolatinis darbas mokymo ir apsaugos 
sistemų klausimais bei bedarbių 
stebėjimas, kad kuo geriau būtų teikiama 
pagalba įmonėms ir darbuotojams šiomis 
struktūrinio nestabilumo aplinkybėmis; 
mano, kad tokiu būdu veiksmingoje 
užimtumo politikoje turėtų būti teikiama 
svarba kvalifikacijai ir kompetencijai, 
kurios atitiktų ES veiklos regionų 
ekonominės veiklos vykdytojų poreikius;
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Or. fr

Pakeitimas 24
Karima Delli, Ana Miranda

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad turint mintyje tai, jog 
kiekvienais metais sunaikinama 15 proc. 
darbo vietų ir tiek pat jų sukuriama, reikia 
visuotinio požiūrio, kurio laikantis būtų 
galima numatyti būsimus pokyčius, kad 
užimtumo politika būtų iš tikrųjų 
veiksminga; mano, kad būtina 
kvalifikacijos kėlimo politika, pagal kurią 
kompetencijos nuo pat pradžių ir nuolat 
būtų veiksmingai pritaikomos atsižvelgiant 
į visų ES regionų įmonių ir ekonomikos 
poreikius;

3. mano, kad, kaip dalį iš tikrųjų 
veiksmingos užimtumo politikos, reikia 
patvirtinti visuotinį požiūrį, kurio laikantis 
būtų galima numatyti būsimus pokyčius, 
itin daug dėmesio skiriant labiausiai 
atskirtoms ir su didžiausiu nedarbo 
pavojumi susiduriančioms gyventojų 
grupėms, kartu atsižvelgiant į konkrečius 
teritorinius trūkumus; mano, kad būtina 
kvalifikacijos kėlimo politika, pagal kurią 
kompetencijos nuo pat pradžių ir nuolat 
būtų veiksmingai pritaikomos atsižvelgiant 
į visų ES regionų įmonių ir ekonomikos 
poreikius;

Or. en

Pakeitimas 25
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad turint mintyje tai, jog 
kiekvienais metais sunaikinama 15 proc. 
darbo vietų ir tiek pat jų sukuriama, reikia 
visuotinio požiūrio, kurio laikantis būtų 
galima numatyti būsimus pokyčius, kad 
užimtumo politika būtų iš tikrųjų 
veiksminga; mano, kad būtina
kvalifikacijos kėlimo politika, pagal kurią 
kompetencijos nuo pat pradžių ir nuolat 

3. mano, kad turint mintyje tai, jog 
kiekvienais metais sunaikinama 15 proc. 
darbo vietų ir tiek pat jų sukuriama, reikia 
visuotinio požiūrio, kurio laikantis būtų 
galima numatyti būsimus pokyčius, kurių 
reikia siekiant užtikrinti iš tikrųjų tvarų 
augimą ir užimtumą; laikosi nuomonės, 
kad priemonės bus veiksmingos tik 
tuomet, jeigu jos visos bus glaudžiai 
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būtų veiksmingai pritaikomos atsižvelgiant 
į visų ES regionų įmonių ir ekonomikos 
poreikius;

susietos, norint didinti produktyvumą ir 
skatinti privačias investicijas bei 
sektorius, kurių augimo potencialas 
didelis, ypač su ekologiška ekonomika ir 
informacinėmis ir ryšių technologijomis 
(IRT) susijusius sektorius; mano, kad 
šiomis aplinkybėmis labai svarbu plėtoti 
žmogiškojo kapitalo gebėjimus, 
parengiant kvalifikacijos kėlimo politiką, 
pagal kurią kompetencijos nuo pat pradžių 
ir nuolat būtų veiksmingai pritaikomos
atsižvelgiant į visų ES regionų įmonių ir 
ekonomikos poreikius;

Or. es

Pakeitimas 26
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad turint mintyje tai, jog 
kiekvienais metais sunaikinama 15 proc. 
darbo vietų ir tiek pat jų sukuriama, reikia 
visuotinio požiūrio, kurio laikantis būtų 
galima numatyti būsimus pokyčius, kad 
užimtumo politika būtų iš tikrųjų 
veiksminga; mano, kad būtina 
kvalifikacijos kėlimo politika, pagal kurią 
kompetencijos nuo pat pradžių ir nuolat 
būtų veiksmingai pritaikomos atsižvelgiant 
į visų ES regionų įmonių ir ekonomikos 
poreikius;

3. mano, kad turint mintyje tai, jog 
kiekvienais metais sunaikinama 15 proc. 
darbo vietų ir tiek pat jų sukuriama, reikia 
visuotinio požiūrio, kurio laikantis būtų 
galima numatyti būsimus pokyčius, kad 
užimtumo politika būtų iš tikrųjų 
veiksminga; pabrėžia, kaip svarbu 
panaikinti aukštojo mokslo ir darbo 
rinkos atotrūkį, ir pažymi, kad iš esmės 
švietimo įstaigos turi panaikinti mokymo 
įgūdžių ir šiandienos darbo vietų 
reikalavimų neatitiktis; ragina ES 
švietimo ministrus ir ES aukštojo mokslo 
įstaigas įtraukti gamybinę praktiką ir 
stažuotes į visų atitinkamų studijų ir 
mokymo kursų programas, nes jos yra 
neatsiejama šių programų dalis; mano, 
kad būtina kvalifikacijos kėlimo politika, 
pagal kurią kompetencijos nuo pat pradžių 
ir nuolat būtų veiksmingai pritaikomos 
atsižvelgiant į visų ES regionų įmonių ir 
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ekonomikos poreikius;

Or. en

Pakeitimas 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad turint mintyje tai, jog 
kiekvienais metais sunaikinama 15 proc. 
darbo vietų ir tiek pat jų sukuriama, reikia 
visuotinio požiūrio, kurio laikantis būtų 
galima numatyti būsimus pokyčius, kad 
užimtumo politika būtų iš tikrųjų 
veiksminga; mano, kad būtina 
kvalifikacijos kėlimo politika, pagal kurią 
kompetencijos nuo pat pradžių ir nuolat 
būtų veiksmingai pritaikomos atsižvelgiant 
į visų ES regionų įmonių ir ekonomikos 
poreikius;

3. mano, kad turint mintyje tai, jog 
kiekvienais metais sunaikinama 15 proc. 
darbo vietų ir tiek pat jų sukuriama, reikia 
visuotinio požiūrio, kurio laikantis būtų 
galima numatyti būsimus pokyčius, kad 
užimtumo politika būtų iš tikrųjų 
veiksminga; mano, kad būtina 
kvalifikacijos kėlimo politika, pagal kurią 
kompetencijos nuo pat pradžių ir nuolat 
būtų veiksmingai pritaikomos atsižvelgiant 
į visų ES regionų įmonių ir ekonomikos 
poreikius ir užtikrinama, kad nebūtų 
stokojama jau trūkstamą profesiją 
turinčios darbo jėgos;

Or. ro

Pakeitimas 28
Dimitar Stoyanov

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3а. ragina užtikrinti didesnį užimtumo 
stabilumą ir saugumą, taip pat kurti 
apsaugos priemones, siekiant užkirsti 
kelią kai kuriose valstybėse narėse 
darbdavių vykdomam jaunų europiečių 
išnaudojimui;
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Or. bg

Pakeitimas 29
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad MVĮ yra Europos 
varomoji jėga, užimtumo pagrindas ir 
pagrindinė priemonė įveikti krizę; todėl 
mano, kad būtina gerinti MVĮ galimybes 
gauti finansavimą ir verslo aplinką, 
kurioje jos veikia;

Or. es

Pakeitimas 30
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad, vertinant vietos užimtumo 
rinkas ir pritaikant programas jaunimui, 
miestai ir regionai kartu su ES užimtumo 
strategijomis turi atlikti svarbesnį 
vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 31
Dimitar Stoyanov

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybes nares ir regioninės bei 
vietos valdžios organus užtikrinti 
veiksmingesnę švietimo ir užimtumo 
politiką, kuri turi būti grindžiama trimis 
svarbiausiais punktais: įžvalgiu požiūriu, 
kad būtų galima numatyti darbo rinkos 
pokyčius ir susieti juos su švietimu ir 
profesiniu mokymu; didesniu visų susijusių 
subjektų įtraukimu ir regioniniu požiūriu, 
kuris sudaro sąlygas taikyti 
veiksmingesnius geresnio problemų
nustatymo ir sprendimų priėmimo 
mechanizmus ir geriau įžvelgti su 
kvalifikacija susijusius poreikius;

4. ragina valstybes nares ir regionų bei 
vietos valdžios institucijas plėtoti švietimo 
ir mokymo strategijas, taip pat strategijas, 
skirtas darbo rinkai išplėsti, stiprinant 
tarpregioninį bendradarbiavimą, kuris
turėtų būti grindžiamas įžvalgiu požiūriu, 
kad būtų galima geriau įvertinti darbo 
rinkos pokyčius ir susieti juos su švietimu 
ir profesiniu mokymu; didesniu visų 
susijusių subjektų ir vietos partnerių
įtraukimu ir regioniniu požiūriu, kuris 
sudaro sąlygas taikyti veiksmingesnius 
geresnio problemų nustatymo ir sprendimų 
priėmimo mechanizmus ir geriau įžvelgti 
su kvalifikacija susijusius poreikius;

Or. bg

Pakeitimas 32
Karima Delli, Ana Miranda

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybes nares ir regioninės bei 
vietos valdžios organus užtikrinti 
veiksmingesnę švietimo ir užimtumo 
politiką, kuri turi būti grindžiama trimis 
svarbiausiais punktais: įžvalgiu požiūriu, 
kad būtų galima numatyti darbo rinkos 
pokyčius ir susieti juos su švietimu ir 
profesiniu mokymu; didesniu visų susijusių 
subjektų įtraukimu ir regioniniu požiūriu, 
kuris sudaro sąlygas taikyti 
veiksmingesnius geresnio problemų 
nustatymo ir sprendimų priėmimo 
mechanizmus ir geriau įžvelgti su 
kvalifikacija susijusius poreikius;

4. ragina valstybes nares ir regionų bei 
vietos valdžios institucijas užtikrinti 
veiksmingesnę švietimo ir užimtumo 
politiką, kuri turėtų būti grindžiama trimis 
svarbiausiais punktais:

– įžvalgiu požiūriu, kad būtų galima geriau 
numatyti darbo rinkos pokyčius ir susieti 
juos su švietimu ir profesiniu mokymu; 
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šiuo požiūriu ragina Komisiją glaudžiau 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, 
siekiant nustatyti vidutinės trukmės ir 
ilgalaikes vietos ir regionų darbo rinkoje 
reikalingų įgūdžių prognozes;
– didesniu visų susijusių subjektų, 
įskaitant jaunimo organizacijas, įtraukimu
– ir regioniniu požiūriu pagal integruotas 
teritorinės plėtros strategijas, atsižvelgiant 
į vietos poreikius ir teritorinius ypatumus, 
suteikiant galimybių geriau nustatyti 
perspektyvias darbo vietas, visų pirma 
tokiuose novatoriškuose sektoriuose kaip 
ekologija ir socialinis verslas, ir sudarant 
sąlygas taikyti veiksmingesnius geresnio 
problemų nustatymo ir sprendimų 
priėmimo mechanizmus ir geriau įžvelgti 
su kvalifikacija susijusius poreikius;

Or. en

Pakeitimas 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybes nares ir regioninės bei 
vietos valdžios organus užtikrinti 
veiksmingesnę švietimo ir užimtumo 
politiką, kuri turi būti grindžiama trimis 
svarbiausiais punktais: įžvalgiu požiūriu, 
kad būtų galima numatyti darbo rinkos 
pokyčius ir susieti juos su švietimu ir 
profesiniu mokymu; didesniu visų susijusių 
subjektų įtraukimu ir regioniniu požiūriu, 
kuris sudaro sąlygas taikyti 
veiksmingesnius geresnio problemų 
nustatymo ir sprendimų priėmimo 
mechanizmus ir geriau įžvelgti su 
kvalifikacija susijusius poreikius;

4. ragina valstybes nares ir regionų bei 
vietos valdžios institucijas įgyvendinti 
pagal Jaunimo garantijų iniciatyvą 
sukurtas priemones, siekiant skatinti 
keistis veiksmingais modeliais, kuriuos 
taikant atsirado teigiamų pokyčių 
jaunimo nedarbo lygio ir nedirbančio, 
nesimokančio ir profesiniame mokyme 
nedalyvaujančio jaunimo skaičiaus 
mažinimo srityse, ir užtikrinti 
veiksmingesnę švietimo ir užimtumo 
politiką, kuri turėtų būti grindžiama trimis 
svarbiausiais punktais: įžvalgiu požiūriu, 
kad būtų galima geriau numatyti darbo 
rinkos pokyčius ir susieti juos su švietimu 
ir profesiniu mokymu; didesniu visų 
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susijusių subjektų įtraukimu ir regioniniu 
požiūriu, kuris sudaro sąlygas taikyti 
veiksmingesnius geresnio problemų 
nustatymo ir sprendimų priėmimo 
mechanizmus ir geriau įžvelgti su 
kvalifikacija susijusius poreikius;

Or. en

Pakeitimas 34
Marietje Schaake

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybes nares ir regioninės bei 
vietos valdžios organus užtikrinti 
veiksmingesnę švietimo ir užimtumo 
politiką, kuri turi būti grindžiama trimis 
svarbiausiais punktais: įžvalgiu požiūriu, 
kad būtų galima numatyti darbo rinkos 
pokyčius ir susieti juos su švietimu ir 
profesiniu mokymu; didesniu visų susijusių 
subjektų įtraukimu ir regioniniu požiūriu, 
kuris sudaro sąlygas taikyti 
veiksmingesnius geresnio problemų 
nustatymo ir sprendimų priėmimo 
mechanizmus ir geriau įžvelgti su 
kvalifikacija susijusius poreikius;

4. ragina valstybes nares ir regionų bei 
vietos valdžios institucijas užtikrinti 
veiksmingesnę švietimo ir užimtumo 
politiką, kuri turėtų būti grindžiama trimis 
svarbiausiais punktais: įžvalgiu požiūriu, 
kad būtų galima geriau numatyti darbo 
rinkos pokyčius ir susieti juos su švietimu 
ir profesiniu mokymu; didesniu visų 
susijusių subjektų, visų pirma privačiojo 
sektoriaus atstovų, įtraukimu ir regioniniu 
požiūriu, kuris sudaro sąlygas taikyti 
veiksmingesnius geresnio problemų 
nustatymo ir sprendimų priėmimo 
mechanizmus ir geriau įžvelgti su 
kvalifikacija susijusius poreikius;

Or. en

Pakeitimas 35
Karima Delli, Ana Miranda

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares skatinti 
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jaunimo judumą sklandžiau pripažįstant 
įgūdžius ir kvalifikaciją, geriau 
koordinuojant socialinės apsaugos 
sistemas ir sudarant palankesnes sąlygas 
įsigyti įperkamą būstą, įskaitant 
socialinius būstus, bei gauti finansinius 
kreditus;

Or. en

Pakeitimas 36
Alain Cadec

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia mokymosi visą gyvenimą 
programų svarbą, siekiant skatinti 
perkvalifikavimą; pabrėžia Europos 
programų, kurios kitu finansinio 
programavimo laikotarpiu turėtų būti 
išsaugomos ir stiprinamos, veiksmingumą 
šioje srityje.

Or. fr

Pakeitimas 37
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares ir jų regionus 
plėtoti mokyklos nebaigusių asmenų 
skaičiaus mažinimo ir mokyklos 
nebaigusio jaunimo reintegracijos 
politiką; todėl pabrėžia svarbias 
priemones, kurios turėtų būti įgyvendintos 
daugelyje valstybių narių pagalbos 
teikimo mokiniams ir studentams ir jų 
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konsultavimo srityje;

Or. fr

Pakeitimas 38
Marietje Schaake

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primygtinai ragina valstybes nares 
panaikinti esamas tarpvalstybinės 
gamybinės praktikos, mokomosios 
praktikos ir stažuočių kliūtis, siekiant 
labiau suderinti jaunimui skirtų su darbu 
susijusio mokymo galimybių pasiūlą ir 
paklausą – taip būtų didinamas judumas 
ir suteikiama daugiau užimtumo 
galimybių, ypač pasienio regionuose;

Or. en

Pakeitimas 39
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares nemažinti 
svarbioms sritims, pvz., švietimui ir 
inovacijoms, skiriamų lėšų, nes toks lėšų 
mažinimas kartu su kitais neigiamais 
ekonomikos ir finansų krizės padariniais 
yra didelė kliūtis, trukdanti kovoti su 
jaunimo nedarbu;

Or. en
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Pakeitimas 40
Maria do Céu Patrão Neves

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atsižvelgdamas į tai, kad 2014–
2020 m. Europos Sąjungos socialinių 
pokyčių ir inovacijų programoje 
pabrėžiama, jog nepakankamos žinios yra 
socialinių inovacijų plėtrą Sąjungoje 
ribojantis veiksnys, ragina valstybes nares 
ir regionų bei vietos valdžios institucijas 
skatinti jaunų verslininkų paramos 
programų sklaidą ir įgyvendinant esamas 
verslumo programas atsižvelgti į 
konkrečius regioninius ypatumus, nes jie 
gali lemti jaunimo iniciatyvų sėkmę ar 
nesėkmes, ypač atokiausiuose regionuose;

Or. pt

Pakeitimas 41
Alain Cadec

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina valstybes nares savo švietimo 
sistemose skatinti profesinio mokymo 
programas, kurioms neteikiama daug 
reikšmės mokyklų ir universitetų 
programose, atsižvelgiant į tai, kad 
minėtos profesinio mokymo programos 
valstybėse narėse turi daug potencialo 
darbo vietų požiūriu

Or. fr
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Pakeitimas 42
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad ES programos ir ypač 
struktūriniai ir sanglaudos fondai buvo 
veiksmingiausios priemonės, padėjusios 
jaunimui kurti naujas darbo vietas, todėl 
šioms programoms reikėtų skirti 
papildomo dėmesio, o kiekvienas regionas 
turėtų visapusiškai panaudoti turimas ES 
fondų lėšas jaunimo labui;

Or. en

Pakeitimas 43
Karima Delli, Ana Miranda

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Europos fondus, visų pirma 
sanglaudos politikos priemones, ypač 
Europos socialinį fondą (ESF) ir Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), imtis 
bendrų veiksmų, kad būtų nedelsiant 
sprendžiama ši problema;

5. ragina Europos fondus, visų pirma 
sanglaudos politikos priemones, ypač 
Europos socialinį fondą (ESF) ir Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), imtis 
bendrų veiksmų, kad būtų nedelsiant 
sprendžiama ši problema; pabrėžia 
neatidėliotiną būtinybę 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu bent 25 proc. 
sanglaudos politikos lėšų skirti Europos 
socialiniam fondui ir bent 20 proc. 
Europos socialinio fondo lėšų –
strategijos „Europa 2020“ pavyzdinei 
iniciatyvai „Socialinės įtraukties 
skatinimas ir kova su skurdu“, pagal 
kurią jaunimo užimtumui būtų teikiama 
pirmenybė; ragina valstybes nares ir 
vietos bei regionų valdžios institucijas 
nustatyti integruotas teritorinės plėtros 
strategijas (ir naudotis naujomis jų 
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paramos priemonėmis), įskaitant mokymo 
ir užimtumo aspektus, visų pirma kurti 
jaunimui skirtus užimtumo modelius ir 
remti prieinamos socialinės 
infrastruktūros diegimą ir atnaujinimą;

Or. en

Pakeitimas 44
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Europos fondus, visų pirma 
sanglaudos politikos priemones, ypač 
Europos socialinį fondą (ESF) ir Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), imtis 
bendrų veiksmų, kad būtų nedelsiant 
sprendžiama ši problema;

5. ragina Europos fondus, visų pirma 
sanglaudos politikos priemones, ypač 
Europos socialinį fondą (ESF) ir Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), imtis 
bendrų veiksmų, kad būtų nedelsiant 
sprendžiama ši problema; pabrėžia, kad 
sanglaudos politika, ypač Europos 
socialinis fondas, gali padėti jaunimą 
samdančioms įmonėms ir sumažinti 
jaunimo nedarbą. Siekiant skatinti kurti 
naujas darbo vietas ir išvengti 
biurokratijos tais atvejais, kai įmonės turi 
kreiptis į Europos Sąjungos fondus, 
Europos socialinis fondas taip pat turėtų 
padėti sumažinti įmonių, kuriose dirba 
jaunimas, mokamus mokesčius;

Or. en

Pakeitimas 45
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Europos fondus, visų pirma 5. ragina Europos fondus, visų pirma 
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sanglaudos politikos priemones, ypač 
Europos socialinį fondą (ESF) ir Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), imtis 
bendrų veiksmų, kad būtų nedelsiant 
sprendžiama ši problema;

sanglaudos politikos priemones, ypač 
Europos socialinį fondą (ESF) ir Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), imtis 
bendrų veiksmų, kad būtų nedelsiant 
sprendžiama ši problema, taikant būtinas 
priemones, susijusias su darbo rinka, 
švietimu ir mokymu, siekiant padėti 
darbuotojams prisitaikyti prie gamybos 
sektoriaus poreikių, įgyti naujų įgūdžių ir 
pereiti prie naujos veiklos (įskaitant, be 
visų kitų, ekologišką darbą ir darbą, kurio 
poreikis atsiranda dėl demografinių 
tendencijų, naujųjų technologijų, veiklos 
įvairinimo kaimo vietovėse);

Or. es

Pakeitimas 46
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Europos fondus, visų pirma 
sanglaudos politikos priemones, ypač 
Europos socialinį fondą (ESF) ir Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), imtis 
bendrų veiksmų, kad būtų nedelsiant 
sprendžiama ši problema;

5. ragina Europos fondus, visų pirma 
sanglaudos politikos priemones, ypač 
Europos socialinį fondą (ESF) ir Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), imtis 
bendrų veiksmų, kad būtų nedelsiant 
sprendžiama ši problema; prašo, kad 
regionams, kuriuose jaunimo nedarbo 
lygis, kuris tam tikrais atvejais viršija 
50 proc. ir dar labiau padidina 
regioninius skirtumus, yra aukščiausias, 
būtų skiriamas ypatingas dėmesys;

Or. fr

Pakeitimas 47
Dimitar Stoyanov

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Europos fondus, visų pirma 
sanglaudos politikos priemones, ypač 
Europos socialinį fondą (ESF) ir Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), imtis 
bendrų veiksmų, kad būtų nedelsiant 
sprendžiama ši problema;

5. ragina Europos fondus, visų pirma 
sanglaudos politikos priemones, ypač 
Europos socialinį fondą (ESF) ir Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), imtis 
bendrų veiksmų, siekiant kovoti su 
jaunimo nedarbu;

Or. bg

Pakeitimas 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Europos fondus, visų pirma 
sanglaudos politikos priemones, ypač 
Europos socialinį fondą (ESF) ir Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), imtis 
bendrų veiksmų, kad būtų nedelsiant 
sprendžiama ši problema;

5. ragina Europos fondus, visų pirma 
sanglaudos politikos priemones, ypač 
Europos socialinį fondą (ESF) ir Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), imtis 
bendrų veiksmų, kad būtų mobilizuojamos 
struktūrinių fondų lėšos, siekiant skatinti 
investicijas į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą, ir nedelsiant sprendžiama ši 
problema;

Or. en

Pakeitimas 49
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Europos fondus, visų pirma 
sanglaudos politikos priemones, ypač 
Europos socialinį fondą (ESF) ir Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), imtis 

5. ragina Europos fondus, visų pirma 
sanglaudos politikos priemones, ypač 
Europos socialinį fondą (ESF) ir Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), imtis 
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bendrų veiksmų, kad būtų nedelsiant 
sprendžiama ši problema;

bendrų veiksmų, siekiant padėti kovoti su 
jaunimo nedarbu;

Or. de

Pakeitimas 50
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. tvirtina, kad labai svarbu atgaivinti 
ekonominę veiklą ir remti naujų darbo 
vietų kūrimą; ragina Komisiją ir valstybes 
nares plėtoti visos Europos masto verslo 
inkubatoriaus projektą, pagal kurį visose 
valstybėse narėse veikiančiuose verslo 
inkubatoriuose jauni verslininkai galėtų 
steigti savo įmones apsaugotoje aplinkoje, 
ir į šį projektą investuoti, kartu ugdant 
vienybės jausmą naudojantis šio 
inkubatoriaus projekto galimybėmis 
aprėpti visą Europą; be to, mano, kad 
reikėtų sudaryti tinkamas sąlygas rizikos 
kapitalui, ypač kiek tai sietina su jo 
apmokestinimu, kad būtų galima remti 
šios naujos rinkos plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 51
Karima Delli, Ana Miranda

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Europos investicijų banką 
investuoti į jaunimui skirtų darbo vietų 
kūrimą, tik jeigu bus vengiama skirti 
išmokas atsiskyrusioms įmonėmis ir 
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paskolos bus teikiamos pirmiausia MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 52
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. palankiai vertina pranešimą 2013 m. 
vasario 8–9 d. vykusiame Europos 
Vadovų Tarybos posėdyje dėl Jaunimo 
užimtumo iniciatyvos, skirtos regionams, 
kuriuose jaunimo nedarbo lygis viršija 
25 proc. ES vidurkio, sukūrimo; dar kartą 
pabrėžia būtinybę sukurti nereikalingas 
administracines kliūtis ribojančias 
priemones; tikisi, kad įgyvendinant šią
iniciatyvą pirmiausia padidės jaunimo 
darbo vietų užtikrinimo Europos 
Sąjungoje priemonių finansavimas pagal 
ESF reglamentą [.../...];

Or. fr

Pakeitimas 53
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
Bendros strateginės programos lėšų 
intervencijos veiksmingumą ir šia 
intervencija kuo labiau padidinti 
investicijų ir ES finansavimo poveikį 
valstybės ir jos regionų socialinei bei 
ekonominei situacijai, prioritetų, kuriems 
telkiamos intervencinės lėšos, skaičius 
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turi būti ribotas, ypač tuomet, kai 
nacionalinės pastangos konsoliduoti 
biudžetą yra didelės;

Or. es

Pakeitimas 54
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
birželio mėnesį pateikti kovos su jaunimo 
nedarbu priemonių rinkinį, kuriame (greta 
ES jaunimo užimtumo iniciatyvos ir ypač 
Jaunimo garantijų iniciatyvos) laikantis 
strategijos „Europa 2020“ būtų pateikti
sprendimai, pagal kuriuos būtų skatinama 
kurti tvarias darbo vietas, būtų sumažintas 
su darbu susijęs netikrumas, sutvirtintos 
mobilumo ES programos ir skatinamas 
tvirtesnis regionų bendradarbiavimas, ir 
kad tie sprendimai būtų veiksmų, kuriais 
siekiama, kad ateityje ekonominės ir pinigų 
sąjungos ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda būtų didesnė, plano dalis.

6. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
2013 m. birželio mėnesį pateikti kovos su 
jaunimo nedarbu priemonių rinkinį, 
kuriame (greta ES jaunimo užimtumo 
iniciatyvos ir ypač Jaunimo garantijų 
iniciatyvos) būtų siekiama pateikti
sprendimus, pagal kuriuos būtų skatinama 
kurti tvarias darbo vietas, būtų sumažintas 
su darbu susijęs netikrumas, sutvirtintos 
mobilumo ES programos ir skatinamas 
tvirtesnis regionų bendradarbiavimas, ir 
kad tie sprendimai būtų veiksmų, kuriais 
siekiama, kad ateityje ekonominės ir pinigų 
sąjungos ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda būtų didesnė, plano dalis; vis 
dėlto konstatuoja, kad kovai su jaunimo 
nedarbu numatytas finansavimas yra per 
mažas; pabrėžia, kad pasiūlymo 
finansuoti „Jaunimo užimtumo ES 
iniciatyvą“ 6 mlrd. EUR 2014–2020 m. 
laikotarpiu tikrai nepakanka, kad 
jaunimo padėtis reikšmingai pasikeistų; 
primena, kad, Tarptautinės darbo 
organizacijos nuomone, „Jaunimo 
garantijų iniciatyvos“ veiksmingam 
įgyvendinimui 2014–2020 m. laikotarpiu 
reikėtų 21 mlrd. EUR.

Or. fr
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Pakeitimas 55
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
birželio mėnesį pateikti kovos su jaunimo 
nedarbu priemonių rinkinį, kuriame (greta 
ES jaunimo užimtumo iniciatyvos ir ypač 
Jaunimo garantijų iniciatyvos) laikantis 
strategijos „Europa 2020“ būtų pateikti 
sprendimai, pagal kuriuos būtų skatinama 
kurti tvarias darbo vietas, būtų sumažintas 
su darbu susijęs netikrumas, sutvirtintos 
mobilumo ES programos ir skatinamas 
tvirtesnis regionų bendradarbiavimas, ir 
kad tie sprendimai būtų veiksmų, kuriais 
siekiama, kad ateityje ekonominės ir pinigų 
sąjungos ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda būtų didesnė, plano dalis.

6. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
2013 m. birželio mėnesį pateikti kovos su 
jaunimo nedarbu priemonių rinkinį, 
kuriame laikantis strategijos 
„Europa 2020“ būtų pateikti sprendimai, 
pagal kuriuos būtų skatinama kurti tvarias 
darbo vietas, būtų sumažintas su darbu 
susijęs netikrumas, sutvirtintos mobilumo 
ES programos ir skatinamas tvirtesnis 
regionų bendradarbiavimas, ir kad tie 
sprendimai būtų veiksmų, kuriais siekiama, 
kad ateityje ekonominės ir pinigų sąjungos 
ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda būtų didesnė, plano dalis.

Or. fr

Pakeitimas 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
birželio mėnesį pateikti kovos su jaunimo 
nedarbu priemonių rinkinį, kuriame (greta 
ES jaunimo užimtumo iniciatyvos ir ypač 
Jaunimo garantijų iniciatyvos) laikantis 
strategijos „Europa 2020“ būtų pateikti 
sprendimai, pagal kuriuos būtų skatinama 
kurti tvarias darbo vietas, būtų sumažintas 
su darbu susijęs netikrumas, sutvirtintos 
mobilumo ES programos ir skatinamas 
tvirtesnis regionų bendradarbiavimas, ir 
kad tie sprendimai būtų veiksmų, kuriais 

6. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
2013 m. birželio mėnesį pateikti kovos su 
jaunimo nedarbu priemonių rinkinį, 
kuriame (greta ES jaunimo užimtumo 
iniciatyvos ir ypač Jaunimo garantijų 
iniciatyvos) laikantis strategijos 
„Europa 2020“ būtų pateikti sprendimai, 
pagal kuriuos būtų skatinama kurti tvarias 
darbo vietas ir suteikti jaunimui lygias 
galimybes, skatinant socialinę įtrauktį,
būtų sumažintas su darbu susijęs 
netikrumas, sutvirtintos mobilumo ES 
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siekiama, kad ateityje ekonominės ir pinigų 
sąjungos ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda būtų didesnė, plano dalis.

programos ir skatinamas tvirtesnis regionų 
bendradarbiavimas, ir kad tie sprendimai 
būtų veiksmų, kuriais siekiama, kad 
ateityje ekonominės ir pinigų sąjungos 
ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda būtų didesnė, plano dalis.

Or. en

Pakeitimas 57
Karima Delli, Ana Miranda

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primygtinai ragina valstybes nares, 
siekiant užtikrinti jaunimui tinkamas 
darbo vietas ir mokymą, greitai 
įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą 
ir steigti veiksmingesnes ir prieinamesnes 
viešąsias užimtumo tarnybas; prašo 
Komisijos remti valstybes nares ir 
regionus, norinčius nacionaliniu ir 
regionų lygmenimis įdiegti Jaunimo 
garantijų iniciatyvos sistemas; ragina ES 
Tarybą gerokai padidinti šiai iniciatyvai 
skirtą finansinę dotaciją, remiantis TDO 
rekomendacija jos įgyvendinimui skirti 
21 mlrd. EUR;

Or. en

Pakeitimas 58
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad reikėtų rengti naujas 
programas, kuriomis būtų siekiama 
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suteikti jaunimui kokybišką technologinį 
išsilavinimą ir remti jo galimybes 
specializuotis ar dirbti kitoje valstybėje 
narėje;

Or. en

Pakeitimas 59
Karima Delli, Ana Miranda

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad investicijoms į Jaunimo 
garantijų iniciatyvos programas neturėtų 
būti taikomas griežtas išlaidų mažinimas;

Or. en


