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Poprawka 1
Dimitar Stoyanov

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wskazuje na poziom bezrobocia wśród 
młodych ludzi, a przede wszystkim na 
znaczne różnice między państwami 
członkowskimi w tym zakresie, o 
rozpiętości od poniżej 15% do ponad 55%, 
a także na liczbę młodych ludzi bez 
wykształcenia, przeszkolenia czy pracy (14
mln młodych ludzi w wieku od 15 do 30 lat 
nie uczy się, nie pracuje i nie jest objętych 
szkoleniami), co naraża na szwank sam 
projekt europejski, stwarzając zagrożenie 
dla rozwoju gospodarczego i stabilności
Europy jednolitej pod względem jakości 
życia i warunków pracy oraz dla spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej
regionów UE, przewidzianej w art. 174 
TFUE;

1. wskazuje na bezprecedensowy poziom 
bezrobocia wśród młodych ludzi, a przede 
wszystkim na znaczne dysproporcje
między państwami członkowskimi w tym 
zakresie, o rozpiętości od poniżej 15% do 
ponad 55%, a także na liczbę młodych 
ludzi niemających dostępu do edukacji 
bądź szkoleń, co skutkuje brakiem 
możliwości zdobycia przez te osoby 
profesjonalnego i socjalnego 
doświadczenia (15 mln młodych ludzi w 
wieku od 15 do 29 lat nie uczy się, nie 
pracuje i nie jest objętych szkoleniami),
narażając tym samym na poważne ryzyko 
konkurencyjność i rozwój gospodarczy
Europy jednolitej pod względem jakości 
życia i warunków pracy, jak również 
spójność gospodarczą, społeczną i
terytorialną regionów UE, przewidzianą w 
art. 174 TFUE;

Or. bg

Poprawka 2
Andreas Mölzer
Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wskazuje na poziom bezrobocia wśród 
młodych ludzi, a przede wszystkim na 
znaczne różnice między państwami
członkowskimi w tym zakresie, o 
rozpiętości od poniżej 15% do ponad 55%, 

1. wskazuje na poziom bezrobocia wśród 
młodych ludzi, a przede wszystkim na 
znaczne różnice między państwami 
członkowskimi w tym zakresie, o 
rozpiętości od poniżej 15% do ponad 55%, 
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a także na liczbę młodych ludzi bez 
wykształcenia, przeszkolenia czy pracy (14 
mln młodych ludzi w wieku od 15 do 30 lat 
nie uczy się, nie pracuje i nie jest objętych 
szkoleniami), co naraża na szwank sam 
projekt europejski, stwarzając zagrożenie 
dla rozwoju gospodarczego i stabilności 
Europy jednolitej pod względem jakości 
życia i warunków pracy oraz dla spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
regionów UE, przewidzianej w art. 174 
TFUE;

a także na liczbę młodych ludzi bez 
wykształcenia, przeszkolenia czy pracy (14 
mln młodych ludzi w wieku od 15 do 30 lat 
nie uczy się, nie pracuje i nie jest objętych 
szkoleniami), co jest wyrazem różnic w 
wydajności i konkurencyjności
gospodarczej poszczególnych państw; ze 
względu na te ogromne różnice
stwarzające zagrożenie dla rozwoju 
gospodarczego i stabilności Europy 
jednolitej pod względem jakości życia i 
warunków pracy oraz dla spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
regionów UE, przewidzianej w art. 174 
TFUE, zaleca przeprowadzenie 
niezwłocznych i dogłębnych reform 
strukturalnych w państwach dotkniętych 
kryzysem gospodarczym;

Or. de

Poprawka 3
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wskazuje na poziom bezrobocia wśród 
młodych ludzi, a przede wszystkim na 
znaczne różnice między państwami 
członkowskimi w tym zakresie, o 
rozpiętości od poniżej 15% do ponad 55%, 
a także na liczbę młodych ludzi bez 
wykształcenia, przeszkolenia czy pracy (14 
mln młodych ludzi w wieku od 15 do 30 lat 
nie uczy się, nie pracuje i nie jest objętych 
szkoleniami), co naraża na szwank sam 
projekt europejski, stwarzając zagrożenie 
dla rozwoju gospodarczego i stabilności 
Europy jednolitej pod względem jakości 
życia i warunków pracy oraz dla spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
regionów UE, przewidzianej w art. 174 

1. wskazuje na poziom bezrobocia wśród 
młodych ludzi, a przede wszystkim na 
znaczne różnice między państwami 
członkowskimi w tym zakresie, o 
rozpiętości od poniżej 15% do ponad 60%, 
a także na liczbę młodych ludzi bez 
wykształcenia, przeszkolenia czy pracy (14 
mln młodych ludzi w wieku od 15 do 30 lat 
nie uczy się, nie pracuje i nie jest objętych 
szkoleniami), co naraża na szwank sam 
projekt europejski, stwarzając zagrożenie 
dla rozwoju gospodarczego i stabilności 
Europy jednolitej pod względem jakości 
życia i warunków pracy oraz dla spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
regionów UE, przewidzianej w art. 174 
TFUE; przypomina, że młodzi ludzie mają 
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TFUE; prawo do miejsc pracy wysokiej jakości, 
odpowiadających ich wykształceniu i 
umożliwiających godne, samodzielne życie 
oraz wykluczających ryzyko niepewności i 
ubóstwa;

Or. fr

Poprawka 4
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wskazuje na poziom bezrobocia wśród 
młodych ludzi, a przede wszystkim na 
znaczne różnice między państwami 
członkowskimi w tym zakresie, o 
rozpiętości od poniżej 15% do ponad 55%, 
a także na liczbę młodych ludzi bez 
wykształcenia, przeszkolenia czy pracy (14 
mln młodych ludzi w wieku od 15 do 30 lat 
nie uczy się, nie pracuje i nie jest objętych 
szkoleniami), co naraża na szwank sam 
projekt europejski, stwarzając zagrożenie 
dla rozwoju gospodarczego i stabilności 
Europy jednolitej pod względem jakości 
życia i warunków pracy oraz dla spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
regionów UE, przewidzianej w art. 174 
TFUE;

1. wskazuje na poziom bezrobocia wśród 
młodych ludzi, a przede wszystkim na 
znaczne różnice między państwami 
członkowskimi w tym zakresie, o 
rozpiętości od poniżej 15% do ponad 55%, 
a także na liczbę młodych ludzi bez 
wykształcenia, przeszkolenia czy pracy (14 
mln młodych ludzi w wieku od 15 do 30 lat 
nie uczy się, nie pracuje i nie jest objętych 
szkoleniami), do czego należy dodać 
niepewność zatrudnienia licznej grupy 
pracujących młodych ludzi; oba te 
zjawiska narażają na szwank sam projekt 
europejski, stwarzając zagrożenie dla 
rozwoju gospodarczego i stabilności 
Europy jednolitej pod względem jakości 
życia i warunków pracy oraz dla spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
regionów UE, przewidzianej w art. 174 
TFUE;

Or. es

Poprawka 5
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. wskazuje na poziom bezrobocia wśród 
młodych ludzi, a przede wszystkim na 
znaczne różnice między państwami 
członkowskimi w tym zakresie, o 
rozpiętości od poniżej 15% do ponad 55%, 
a także na liczbę młodych ludzi bez 
wykształcenia, przeszkolenia czy pracy (14 
mln młodych ludzi w wieku od 15 do 30 lat 
nie uczy się, nie pracuje i nie jest objętych 
szkoleniami), co naraża na szwank sam 
projekt europejski, stwarzając zagrożenie 
dla rozwoju gospodarczego i stabilności 
Europy jednolitej pod względem jakości 
życia i warunków pracy oraz dla spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
regionów UE, przewidzianej w art. 174 
TFUE;

1. wskazuje na poziom bezrobocia wśród 
młodych ludzi, a przede wszystkim na 
znaczne różnice między regionami i
państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej w tym zakresie, o rozpiętości 
od poniżej 10% do ponad 60%, a także na 
liczbę młodych ludzi bez wykształcenia, 
przeszkolenia czy pracy (14 mln młodych 
ludzi w wieku od 15 do 30 lat nie uczy się, 
nie pracuje i nie jest objętych szkoleniami), 
co naraża na szwank sam projekt 
europejski, stwarzając zagrożenie dla 
rozwoju gospodarczego i stabilności 
Europy jednolitej pod względem jakości 
życia i warunków pracy oraz dla spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
regionów UE, przewidzianej w art. 174 
TFUE;

Or. fr

Poprawka 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wskazuje na poziom bezrobocia wśród 
młodych ludzi, a przede wszystkim na 
znaczne różnice między państwami 
członkowskimi w tym zakresie, o 
rozpiętości od poniżej 15% do ponad 55%, 
a także na liczbę młodych ludzi bez 
wykształcenia, przeszkolenia czy pracy (14 
mln młodych ludzi w wieku od 15 do 30 lat 
nie uczy się, nie pracuje i nie jest objętych 
szkoleniami), co naraża na szwank sam 
projekt europejski, stwarzając zagrożenie 
dla rozwoju gospodarczego i stabilności 
Europy jednolitej pod względem jakości 
życia i warunków pracy oraz dla spójności 

1. wskazuje na poziom bezrobocia wśród 
młodych ludzi, a przede wszystkim na 
znaczne różnice między państwami 
członkowskimi w tym zakresie, o 
rozpiętości od poniżej 15% do ponad 55%, 
a także na liczbę młodych ludzi bez 
wykształcenia, przeszkolenia czy pracy (14 
mln młodych ludzi w wieku od 15 do 30 lat 
nie uczy się, nie pracuje i nie jest objętych 
szkoleniami), co naraża na szwank sam 
projekt europejski, skutkując utratą 
potencjału przyszłego wzrostu 
gospodarczego UE i stwarzając zagrożenie 
dla rozwoju gospodarczego i stabilności 
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gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
regionów UE, przewidzianej w art. 174 
TFUE;

Europy jednolitej pod względem jakości 
życia i warunków pracy oraz dla spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
regionów UE, przewidzianej w art. 174 
TFUE;

Or. en

Poprawka 7
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla istotną rolę szczebla 
regionalnego w zdefiniowaniu polityki 
szkolenia osób młodych i bezrobotnych 
oraz opieki nad nimi w celu dostosowania
w największym stopniu tych procesów do 
rzeczywistości obszarów zatrudnienia oraz 
dokładnego monitorowania postępów
zainteresowanych osób;

Or. fr

Poprawka 8
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża przekonanie, że ze względu na 
swą strukturę społeczno-ekonomiczną i 
liczebność na rynku pracy osoby młode 
tworzą jedną z grup najbardziej 
zagrożonych bezrobociem zwłaszcza w 
obliczu obecnego kryzysu gospodarczego i 
finansowego oraz w sytuacjach 
poważniejszych problemów związanych z 
pracą, dlatego podkreśla konieczność 
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poszukiwania rozwiązań umożliwiających
młodzieży europejskiej, która nie wierzy 
już w tradycyjne rozwiązania problemów 
związanych z pracą (kształcenie i 
zatrudnienie), wyjście z impasu i 
znalezienie konkretnych rozwiązań 
rozmaitych sytuacji, przy dostosowywaniu 
polityki do ich potrzeb, nie zaś odwrotnie;

Or. es

Poprawka 9
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że bezrobocie wśród
młodych ludzi jest obecnie na 
niewyobrażalnie wysokim poziomie, a 
sytuacja ta wymaga podjęcia 
skuteczniejszych działań na szczeblu 
unijnym, krajowym i regionalnym; w 
związku z tym uważa, że ze względu na 
zakres problemów i wyzwań, z jakimi się 
obecnie zmaga, Unia Europejska bardziej 
niż kiedykolwiek potrzebuje silnych i 
innowacyjnych młodych ludzi, gotowych 
stawić czoła wyzwaniom;

Or. en

Poprawka 10
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że skoro ożywienie 
działalności gospodarczej jest warunkiem 

2. podkreśla, że przyczyn takiej sytuacji 
należy upatrywać nie tylko w kryzysie 



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

PL

niezbędnym dla jakichkolwiek rozwiązań 
na rzecz tworzenia zrównoważonego i 
trwałego zatrudnienia, przyczyn takiej 
sytuacji należy upatrywać w problemach 
strukturalnych wynikających z polityki 
edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
skorygować, co wymaga nowego rodzaju i 
bardziej atrakcyjnych strategii 
pedagogicznych o lepszej integracji 
regionalnej w celu ułatwienia wdrożenia 
efektywniejszych strategii na rzecz
przejścia do życia zawodowego (o 
mocnym powiązaniu między szkołą i 
pracą) oraz zaplanowania 
bezpieczniejszych ścieżek zawodowych;

gospodarczym, w którym pogrążona jest 
Europa, lecz także w problemach 
strukturalnych wynikających z polityki 
edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
ulepszyć; podkreśla konieczność 
wprowadzenia nowych, bardziej 
atrakcyjnych strategii pedagogicznych 
sprzyjających włączeniu społecznemu, 
które ułatwiają w szczególności 
przeprowadzenie procesu 
efektywniejszego przejścia osób młodych 
kończących naukę do życia zawodowego 
oraz zaplanowanie bezpieczniejszych 
ścieżek zawodowych;

Or. fr

Poprawka 11
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że skoro ożywienie 
działalności gospodarczej jest warunkiem 
niezbędnym dla jakichkolwiek rozwiązań 
na rzecz tworzenia zrównoważonego i 
trwałego zatrudnienia, przyczyn takiej 
sytuacji należy upatrywać w problemach 
strukturalnych wynikających z polityki 
edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
skorygować, co wymaga nowego rodzaju i 
bardziej atrakcyjnych strategii 
pedagogicznych o lepszej integracji 
regionalnej w celu ułatwienia wdrożenia 
efektywniejszych strategii na rzecz 
przejścia do życia zawodowego (o 
mocnym powiązaniu między szkołą i 
pracą) oraz zaplanowania 
bezpieczniejszych ścieżek zawodowych;

2. podkreśla, że skoro ożywienie 
działalności gospodarczej jest warunkiem 
niezbędnym dla jakichkolwiek rozwiązań 
na rzecz tworzenia zrównoważonego i 
trwałego zatrudnienia, przyczyn takiej 
sytuacji należy upatrywać w problemach 
strukturalnych wynikających z polityki 
edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
skorygować; potrzebne są bardziej
atrakcyjne strategie pedagogiczne o 
lepszej integracji regionalnej, 
uwzględniające różnorodność sytuacji i 
umożliwiające większą elastyczność w ich 
stosowaniu zgodnie z potrzebami i 
charakterystyką regionów, w celu 
ułatwienia wdrożenia efektywniejszych 
strategii na rzecz przejścia do życia 
zawodowego (o mocnym powiązaniu 
między szkołą i pracą) oraz zaplanowania 
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bezpieczniejszych ścieżek zawodowych;

Or. es

Poprawka 12
Karima Delli, Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że skoro ożywienie 
działalności gospodarczej jest warunkiem 
niezbędnym dla jakichkolwiek rozwiązań 
na rzecz tworzenia zrównoważonego i
trwałego zatrudnienia, przyczyn takiej 
sytuacji należy upatrywać w problemach 
strukturalnych wynikających z polityki 
edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
skorygować, co wymaga nowego rodzaju i 
bardziej atrakcyjnych strategii 
pedagogicznych o lepszej integracji 
regionalnej w celu ułatwienia wdrożenia 
efektywniejszych strategii na rzecz 
przejścia do życia zawodowego (o 
mocnym powiązaniu między szkołą i 
pracą) oraz zaplanowania 
bezpieczniejszych ścieżek zawodowych;

2. podkreśla, że skoro ożywienie 
działalności gospodarczej jest warunkiem 
niezbędnym dla jakichkolwiek rozwiązań 
na rzecz tworzenia godnego,
zrównoważonego i trwałego zatrudnienia, 
przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać 
w problemach strukturalnych 
wynikających między innymi z polityki 
edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
skorygować w celu ułatwienia wdrożenia 
efektywniejszych strategii na rzecz 
przejścia do życia zawodowego (o 
mocnym powiązaniu między szkołą i 
pracą) oraz zaplanowania 
bezpieczniejszych ścieżek zawodowych;

Or. en

Poprawka 13
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że skoro ożywienie 
działalności gospodarczej jest warunkiem 
niezbędnym dla jakichkolwiek rozwiązań 
na rzecz tworzenia zrównoważonego i 

2. podkreśla, że skoro ożywienie 
działalności gospodarczej jest warunkiem 
niezbędnym dla jakichkolwiek rozwiązań 
na rzecz tworzenia zrównoważonego i 
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trwałego zatrudnienia, przyczyn takiej 
sytuacji należy upatrywać w problemach 
strukturalnych wynikających z polityki 
edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
skorygować, co wymaga nowego rodzaju i 
bardziej atrakcyjnych strategii 
pedagogicznych o lepszej integracji 
regionalnej w celu ułatwienia wdrożenia 
efektywniejszych strategii na rzecz 
przejścia do życia zawodowego (o 
mocnym powiązaniu między szkołą i 
pracą) oraz zaplanowania 
bezpieczniejszych ścieżek zawodowych;

trwałego zatrudnienia, przyczyn takiej 
sytuacji należy upatrywać w problemach 
strukturalnych wynikających z polityki 
edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
skorygować, co wymaga nowego rodzaju i 
bardziej atrakcyjnych strategii 
pedagogicznych o lepszej integracji 
regionalnej w celu ułatwienia wdrożenia 
efektywniejszych strategii na rzecz 
przejścia do życia zawodowego (o 
mocnym powiązaniu między szkołą i 
pracą) oraz zaplanowania 
bezpieczniejszych ścieżek zawodowych; 
podkreśla alarmujący wpływ kryzysu 
gospodarczego oraz działań 
oszczędnościowych na sytuację młodych
ludzi; przypomina, że cięcia budżetowe 
poważnie szkodzą inwestycjom w 
dziedziny szczególnie ważne dla 
przyszłości młodych ludzi, takie jak 
kształcenie, szkolenia, badania i 
innowacje;

Or. fr

Poprawka 14
Dimitar Stoyanov

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że skoro ożywienie 
działalności gospodarczej jest warunkiem 
niezbędnym dla jakichkolwiek rozwiązań 
na rzecz tworzenia zrównoważonego i 
trwałego zatrudnienia, przyczyn takiej 
sytuacji należy upatrywać w problemach 
strukturalnych wynikających z polityki 
edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
skorygować, co wymaga nowego rodzaju i 
bardziej atrakcyjnych strategii 
pedagogicznych o lepszej integracji 
regionalnej w celu ułatwienia wdrożenia 
efektywniejszych strategii na rzecz 

2. podkreśla, że ożywienie działalności 
gospodarczej jest warunkiem niezbędnym 
dla jakichkolwiek rozwiązań na rzecz 
tworzenia zrównoważonego, stabilnego i 
trwałego zatrudnienia, a przyczyn takiej 
sytuacji należy upatrywać w problemach 
strukturalnych wynikających z polityki 
edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
skorygować, poprzez tworzenie bardziej 
atrakcyjnych strategii pedagogicznych
nowego rodzaju, odpowiadających 
zapotrzebowaniu na rynku, o lepszej 
integracji regionalnej, w celu ułatwienia 
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przejścia do życia zawodowego (o 
mocnym powiązaniu między szkołą i 
pracą) oraz zaplanowania 
bezpieczniejszych ścieżek zawodowych;

wdrożenia efektywniejszych strategii na 
rzecz przejścia do życia zawodowego (o 
mocnym powiązaniu między szkołą i 
pracą) oraz zaplanowania 
bezpieczniejszych ścieżek zawodowych;

Or. bg

Poprawka 15
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że skoro ożywienie działalności 
gospodarczej jest warunkiem niezbędnym dla 
jakichkolwiek rozwiązań na rzecz tworzenia 
zrównoważonego i trwałego zatrudnienia, 
przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w 
problemach strukturalnych wynikających z 
polityki edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
skorygować, co wymaga nowego rodzaju i 
bardziej atrakcyjnych strategii pedagogicznych 
o lepszej integracji regionalnej w celu 
ułatwienia wdrożenia efektywniejszych strategii 
na rzecz przejścia do życia zawodowego (o 
mocnym powiązaniu między szkołą i pracą) 
oraz zaplanowania bezpieczniejszych ścieżek 
zawodowych;

2. podkreśla, że skoro ożywienie działalności 
gospodarczej jest warunkiem niezbędnym dla 
jakichkolwiek rozwiązań na rzecz tworzenia 
zrównoważonego i trwałego zatrudnienia, 
przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w 
problemach strukturalnych wynikających z 
polityki edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
skorygować, co wymaga nowego rodzaju i 
bardziej atrakcyjnych strategii pedagogicznych 
o lepszej integracji regionalnej w celu 
ułatwienia wdrożenia efektywniejszych strategii 
na rzecz przejścia do życia zawodowego (o 
mocnym powiązaniu między szkołą i pracą) 
oraz zaplanowania bezpieczniejszych ścieżek 
zawodowych. Poza wspomnianymi czynnikami 
istotne jest określenie obszarów priorytetowych 
dla rozwoju poszczególnych regionów oraz 
ukształtowanie lub utworzenie programów w 
zakresie przedsiębiorczości dla ludzi młodych 
w tym kierunku;

Or. pt

Poprawka 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że skoro ożywienie 
działalności gospodarczej jest warunkiem 
niezbędnym dla jakichkolwiek rozwiązań 
na rzecz tworzenia zrównoważonego i 
trwałego zatrudnienia, przyczyn takiej 
sytuacji należy upatrywać w problemach 
strukturalnych wynikających z polityki 
edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
skorygować, co wymaga nowego rodzaju i 
bardziej atrakcyjnych strategii 
pedagogicznych o lepszej integracji 
regionalnej w celu ułatwienia wdrożenia 
efektywniejszych strategii na rzecz 
przejścia do życia zawodowego (o 
mocnym powiązaniu między szkołą i 
pracą) oraz zaplanowania 
bezpieczniejszych ścieżek zawodowych;

2. podkreśla, że skoro ożywienie 
działalności gospodarczej jest warunkiem 
niezbędnym dla jakichkolwiek rozwiązań 
na rzecz tworzenia zrównoważonego i 
trwałego zatrudnienia, przyczyn takiej 
sytuacji należy upatrywać w problemach 
strukturalnych wynikających z polityki 
edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
skorygować, co wymaga nowego rodzaju i 
bardziej atrakcyjnych strategii 
pedagogicznych o lepszej integracji 
regionalnej w celu ułatwienia wdrożenia 
efektywniejszych strategii na rzecz 
przejścia do życia zawodowego (o 
mocnym powiązaniu między szkołą i 
pracą) oraz zaplanowania 
bezpieczniejszych ścieżek zawodowych, 
które powinny obejmować także 
odbywające się w okresie studiów 
obowiązkowe staże na wszystkich 
kierunkach służące zdobyciu pierwszych 
doświadczeń w zawodzie;

Or. ro

Poprawka 17
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że skoro ożywienie 
działalności gospodarczej jest warunkiem 
niezbędnym dla jakichkolwiek rozwiązań 
na rzecz tworzenia zrównoważonego i 
trwałego zatrudnienia, przyczyn takiej 
sytuacji należy upatrywać w problemach 
strukturalnych wynikających z polityki 
edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
skorygować, co wymaga nowego rodzaju i 
bardziej atrakcyjnych strategii 

2. podkreśla, że skoro ożywienie 
działalności gospodarczej jest warunkiem 
niezbędnym dla jakichkolwiek rozwiązań 
na rzecz tworzenia zrównoważonego i 
trwałego zatrudnienia, przyczyn takiej 
sytuacji należy upatrywać w problemach 
strukturalnych wynikających z polityki 
edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
skorygować, co wymaga nowego rodzaju i 
bardziej atrakcyjnych strategii 
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pedagogicznych o lepszej integracji 
regionalnej w celu ułatwienia wdrożenia 
efektywniejszych strategii na rzecz 
przejścia do życia zawodowego (o 
mocnym powiązaniu między szkołą i 
pracą) oraz zaplanowania 
bezpieczniejszych ścieżek zawodowych;

pedagogicznych o lepszej integracji 
regionalnej w celu ułatwienia wdrożenia 
efektywniejszych strategii na rzecz 
przejścia do życia zawodowego (o 
mocnym powiązaniu między szkołą i 
pracą, zwłaszcza poprzez systemy 
podwójnego kształcenia) oraz 
zaplanowania bezpieczniejszych ścieżek 
zawodowych;

Or. en

Poprawka 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że skoro ożywienie 
działalności gospodarczej jest warunkiem 
niezbędnym dla jakichkolwiek rozwiązań 
na rzecz tworzenia zrównoważonego i 
trwałego zatrudnienia, przyczyn takiej 
sytuacji należy upatrywać w problemach 
strukturalnych wynikających z polityki 
edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
skorygować, co wymaga nowego rodzaju i 
bardziej atrakcyjnych strategii 
pedagogicznych o lepszej integracji 
regionalnej w celu ułatwienia wdrożenia 
efektywniejszych strategii na rzecz 
przejścia do życia zawodowego (o 
mocnym powiązaniu między szkołą i 
pracą) oraz zaplanowania 
bezpieczniejszych ścieżek zawodowych;

2. podkreśla, że skoro ożywienie 
działalności gospodarczej jest warunkiem 
niezbędnym dla jakichkolwiek rozwiązań 
na rzecz tworzenia zrównoważonego i 
trwałego zatrudnienia, przyczyn takiej 
sytuacji należy upatrywać w problemach 
strukturalnych wynikających z polityki 
edukacyjnej i zatrudnienia, które należy 
skorygować, co wymaga nowego rodzaju i 
bardziej atrakcyjnych strategii 
pedagogicznych o lepszej integracji 
regionalnej, sprzyjających tworzeniu sieci 
platform wymiany doświadczeń i 
najlepszych praktyk między regionami i
państwami członkowskimi w celu 
ułatwienia wdrożenia efektywniejszych 
strategii na rzecz przejścia do życia 
zawodowego (o mocnym powiązaniu 
między szkołą i pracą) oraz zaplanowania 
bezpieczniejszych ścieżek zawodowych;

Or. en
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Poprawka 19
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie zajęcia się 
kwestią niedopasowania geograficznego 
pomiędzy dostępnymi miejscami pracy a 
zapotrzebowaniem na nie zarówno w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
jak i pomiędzy nimi, w szczególności
poprzez reformy EURES-u, w celu 
zwiększenia szans młodzieży na 
znalezienie zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 20
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. jest zdania, że europejska polityka 
regionalna, ukierunkowana na 
wspieranie i uzupełnianie działań państw 
członkowskich dążących do pobudzenia 
gospodarki i wzrostu zatrudnienia na 
swoim terytorium, szczególnie w 
regionach najbardziej dotkniętych 
kryzysem, jest jednym z podstawowych 
instrumentów, dzięki którym Unia może 
pomagać w przezwyciężeniu obecnej 
sytuacji przez nadzór nad wdrażaniem 
koniecznych reform strukturalnych oraz 
koncentrowanie inwestycji na działaniach 
priorytetowych; uznaje za fundamentalne 
skoordynowane działania wszystkich 
pięciu funduszy we wspólnych ramach 
strategicznych (EFRR, EFS, Funduszu 
Spójności, EFRROW i EFMR) na rzecz 
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wspólnej promocji konkurencyjności i 
konwergencji, przy jednoczesnym 
ustalaniu hierarchii priorytetów 
inwestycyjnych dla każdego kraju i 
regionu europejskiego oraz przy 
udzielaniu wsparcia wszystkim 
instrumentom finansowym, które mogą 
pobudzić inwestycje prywatne, przez co, w 
tym samym czasie, możliwe będzie 
zwielokrotnienie efektów inwestycji 
krajowych;

Or. es

Poprawka 21
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że dla istnienia w UE 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej niezbędne jest realizowanie 
inwestycji w regionach najmniej 
uprzywilejowanych; zadaniem funduszy 
strukturalnych jest pomoc w realizacji 
takich inwestycji, aby zapobiec istnieniu 
regionów o zerowej lub znikomej 
aktywności gospodarczej oraz by wspierać 
inwestycje prywatne i rozwój gospodarczy 
i regionalny;

Or. es

Poprawka 22
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2c. zauważa znaczenie wspierania 
mobilności osób młodych zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i europejskim, 
która umożliwi im rozwój osobisty i 
zawodowy;

Or. es

Poprawka 23
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że skoro zgodnie z szacunkami 
każdego roku likwidowanych i nowo 
tworzonych jest 15% miejsc pracy, do 
prawdziwie skutecznej polityki 
zatrudnienia niezbędne jest spojrzenie 
całościowe i wyprzedzające zmiany; 
stwierdza, że istotne znaczenie ma 
polityka w zakresie kwalifikacji 
propagująca, faktycznie, początkowe i 
ciągłe dostosowywanie kompetencji do 
potrzeb przedsiębiorstw i gospodarki we 
wszystkich regionach UE;

3. uważa, że na rynku pracy dochodzi do 
likwidacji i tworzenia miejsc pracy w 
różnych sektorach gospodarki, co wiąże 
się z koniecznością prowadzenia ciągłych 
szkoleń oraz opracowywania systemów 
ochrony i monitorowania osób 
bezrobotnych, aby wspomóc w 
największym możliwym stopniu 
przedsiębiorstwa i pracowników w sytuacji 
niestabilności strukturalnej; stwierdza, że
skuteczna polityka zatrudnienia musi 
kłaść nacisk na kwalifikacje i 
kompetencje zgodne z potrzebami 
podmiotów gospodarczych regionalnych 
obszarów działalności UE;

Or. fr

Poprawka 24
Karima Delli, Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że skoro zgodnie z szacunkami 
każdego roku likwidowanych i nowo 
tworzonych jest 15% miejsc pracy, do 
prawdziwie skutecznej polityki 
zatrudnienia niezbędne jest spojrzenie 
całościowe i wyprzedzające zmiany; 
stwierdza, że istotne znaczenie ma polityka 
w zakresie kwalifikacji propagująca, 
faktycznie, początkowe i ciągłe 
dostosowywanie kompetencji do potrzeb 
przedsiębiorstw i gospodarki we 
wszystkich regionach UE; 

3. uważa, że do wprowadzenia prawdziwie 
skutecznej polityki zatrudnienia, ze 
szczególnym uwzględnieniem najbardziej 
zmarginalizowanych grup społecznych w 
największym stopniu dotkniętych 
problemem bezrobocia oraz szczególnie 
niesprzyjającymi warunkami 
terytorialnymi, niezbędne jest spojrzenie 
całościowe i wyprzedzające zmiany; 
stwierdza, że istotne znaczenie ma polityka 
w zakresie kwalifikacji propagująca, 
faktycznie, początkowe i ciągłe 
dostosowywanie kompetencji do potrzeb 
przedsiębiorstw i gospodarki we 
wszystkich regionach UE;

Or. en

Poprawka 25
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że skoro zgodnie z szacunkami 
każdego roku likwidowanych i nowo 
tworzonych jest 15% miejsc pracy, do 
prawdziwie skutecznej polityki 
zatrudnienia niezbędne jest spojrzenie 
całościowe i wyprzedzające zmiany; 
stwierdza, że istotne znaczenie ma polityka 
w zakresie kwalifikacji propagująca, 
faktycznie, początkowe i ciągłe 
dostosowywanie kompetencji do potrzeb 
przedsiębiorstw i gospodarki we 
wszystkich regionach UE;

3. uważa, że skoro zgodnie z szacunkami 
każdego roku likwidowanych i nowo 
tworzonych jest 15% miejsc pracy, 
niezbędne jest spojrzenie całościowe i 
wyprzedzające zmiany konieczne dla 
osiągnięcia wzrostu i prawdziwie 
zrównoważonego zatrudnienia; wyraża 
przekonanie, że wszystkie te środki będą 
skuteczne tylko wtedy, gdy będą ściśle ze 
sobą powiązane, tak aby zwiększyć 
produktywność, pobudzić inwestycje
prywatne i wzmocnić sektory o znaczącym 
potencjale wzrostu, szczególnie te 
związane z zieloną gospodarką i ICT;
stwierdza, że w tym kontekście istotne 
znaczenie ma rozwój potencjału kapitału 
ludzkiego, czego następstwem będzie
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polityka w zakresie kwalifikacji 
propagująca, faktycznie, początkowe i 
ciągłe dostosowywanie kompetencji do 
potrzeb przedsiębiorstw i gospodarki we 
wszystkich regionach UE;

Or. es

Poprawka 26
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że skoro zgodnie z szacunkami 
każdego roku likwidowanych i nowo 
tworzonych jest 15% miejsc pracy, do 
prawdziwie skutecznej polityki 
zatrudnienia niezbędne jest spojrzenie 
całościowe i wyprzedzające zmiany; 
stwierdza, że istotne znaczenie ma polityka 
w zakresie kwalifikacji propagująca, 
faktycznie, początkowe i ciągłe 
dostosowywanie kompetencji do potrzeb 
przedsiębiorstw i gospodarki we 
wszystkich regionach UE;

3. uważa, że skoro zgodnie z szacunkami 
każdego roku likwidowanych i nowo 
tworzonych jest 15% miejsc pracy, do 
prawdziwie skutecznej polityki 
zatrudnienia niezbędne jest spojrzenie 
całościowe i wyprzedzające zmiany; 
podkreśla konieczność zlikwidowania 
rozbieżności między programem 
szkolnictwa wyższego a wymogami rynku 
pracy oraz to, że rozwiązaniem problemu 
niedostosowania umiejętności zdobytych 
w procesie kształcenia do obecnych
stanowisk powinny się zająć głównie 
instytucje kształcenia. Wzywa ministrów 
edukacji i instytucje szkolnictwa wyższego 
w UE do włączenia praktyk i staży do 
programów nauczania na wszystkich 
kierunkach i specjalizacjach; stwierdza, 
że istotne znaczenie ma polityka w 
zakresie kwalifikacji propagująca, 
faktycznie, początkowe i ciągłe 
dostosowywanie kompetencji do potrzeb 
przedsiębiorstw i gospodarki we 
wszystkich regionach UE; 

Or. en
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Poprawka 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że skoro zgodnie z szacunkami 
każdego roku likwidowanych i nowo 
tworzonych jest 15% miejsc pracy, do 
prawdziwie skutecznej polityki 
zatrudnienia niezbędne jest spojrzenie 
całościowe i wyprzedzające zmiany; 
stwierdza, że istotne znaczenie ma polityka 
w zakresie kwalifikacji propagująca, 
faktycznie, początkowe i ciągłe 
dostosowywanie kompetencji do potrzeb 
przedsiębiorstw i gospodarki we 
wszystkich regionach UE;

3. uważa, że skoro zgodnie z szacunkami 
każdego roku likwidowanych i nowo 
tworzonych jest 15% miejsc pracy, do 
prawdziwie skutecznej polityki 
zatrudnienia niezbędne jest spojrzenie 
całościowe i wyprzedzające zmiany; 
stwierdza, że istotne znaczenie ma polityka 
w zakresie kwalifikacji propagująca, 
faktycznie, początkowe i ciągłe 
dostosowywanie kompetencji do potrzeb 
przedsiębiorstw i gospodarki we 
wszystkich regionach UE w celu 
uniknięcia wzrostu potrzeb związanych z 
siłą roboczą w specjalnościach 
deficytowych;

Or. ro

Poprawka 28
Dimitar Stoyanov

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje o większą stabilność i 
gwarancję miejsc pracy, jak również o 
stworzenie mechanizmów prewencji 
przeciwko praktykom wyzysku 
stosowanym przez pracodawców w 
stosunku do ludzi młodych w niektórych 
państwach członkowskich;

Or. bg
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Poprawka 29
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że MŚP są siłą napędową 
Europy, kamieniem węgielnym 
zatrudnienia i główną drogą do wyjścia z 
kryzysu; dlatego uznaje za niezbędną 
poprawę dostępności finansowania i 
otoczenia biznesowego, w którym działają;

Or. es

Poprawka 30
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że oprócz wdrażania unijnych 
strategii na rzecz zatrudnienia miasta i 
regiony muszą odgrywać też większą rolę 
w ocenie lokalnych rynków pracy i 
przygotowywaniu programów 
dostosowanych do potrzeb młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 31
Dimitar Stoyanov

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca państwa członkowskie oraz 
władze lokalne i regionalne do 

4. zachęca państwa członkowskie oraz 
władze lokalne i regionalne do 
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zagwarantowania bardziej efektywnej 
polityki edukacyjnej i zatrudnienia, która 
powinna opierać się na trzech 
podstawowych elementach: 
perspektywicznym podejściu, tak aby 
można było lepiej przewidywać zmiany na 
rynku pracy i przekładać to na kształcenie i 
szkolenie; większym zaangażowaniu 
wszystkich zainteresowanych stron i 
regionalnym podejściu pozwalającym na 
lepsze zrozumienie problemów i
podejmowanie trafniejszych decyzji oraz 
bardziej uwidaczniającym potrzeby w 
zakresie kwalifikacji;

zagwarantowania intensywnych działań, 
mających na celu rozwój strategii 
związanych z edukacją oraz rozwojem
rynku pracy, które powinny opierać się na 
trzech podstawowych elementach: nacisku 
na przyszłościowe podejście, tak aby 
można było lepiej analizować zmiany na 
rynku pracy i przekładać to na kształcenie i 
szkolenie; większym zaangażowaniu
wszystkich zainteresowanych stron i
partnerów lokalnych; regionalnym 
podejściu, pozwalającym na lepsze 
zrozumienie problemów i podejmowanie 
trafniejszych decyzji oraz bardziej 
uwidaczniającym potrzeby w zakresie 
kwalifikacji;

Or. bg

Poprawka 32
Karima Delli, Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca państwa członkowskie oraz 
władze lokalne i regionalne do 
zagwarantowania bardziej efektywnej 
polityki edukacyjnej i zatrudnienia, która 
powinna opierać się na trzech 
podstawowych elementach: 
perspektywicznym podejściu, tak aby 
można było lepiej przewidywać zmiany na 
rynku pracy i przekładać to na kształcenie i 
szkolenie; większym zaangażowaniu 
wszystkich zainteresowanych stron i 
regionalnym podejściu pozwalającym na 
lepsze zrozumienie problemów i 
podejmowanie trafniejszych decyzji oraz 
bardziej uwidaczniającym potrzeby w 
zakresie kwalifikacji;

4. zachęca państwa członkowskie oraz 
władze lokalne i regionalne do 
zagwarantowania bardziej efektywnej 
polityki edukacyjnej i zatrudnienia, która 
powinna opierać się na trzech 
podstawowych elementach:

– perspektywicznym podejściu, tak aby 
można było lepiej przewidywać zmiany na 
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rynku pracy i przekładać to na kształcenie i 
szkolenie; w związku z tym wzywa Komisję 
do zacieśnienia współpracy z państwami 
członkowskimi w celu opracowania 
średnio- i długoterminowych prognoz 
dotyczących umiejętności wymaganych na 
lokalnym i regionalnym rynku pracy;
– większym zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym organizacji 
młodzieżowych;

– i regionalnym podejściu w ramach 
zintegrowanych strategii na rzecz rozwoju 
terytorialnego, uwzględniającym lokalne 
potrzeby i specyficzne warunki 
terytorialne, pozwalającym na lepszą 
identyfikację przyszłościowych zawodów, 
zwłaszcza w sektorach innowacyjnych, 
takich jak przedsiębiorstwa ekologiczne i 
społeczne, pozwalającym na lepsze 
zrozumienie problemów i podejmowanie 
trafniejszych decyzji oraz bardziej 
uwidaczniającym potrzeby w zakresie 
kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca państwa członkowskie oraz 
władze lokalne i regionalne do 
zagwarantowania bardziej efektywnej 
polityki edukacyjnej i zatrudnienia, która 
powinna opierać się na trzech 
podstawowych elementach: 
perspektywicznym podejściu, tak aby 
można było lepiej przewidywać zmiany na 
rynku pracy i przekładać to na kształcenie i 
szkolenie; większym zaangażowaniu 
wszystkich zainteresowanych stron i 

4. zachęca państwa członkowskie oraz 
władze lokalne i regionalne do wdrażania 
środków opracowanych w ramach 
programu gwarancji dla młodzieży, do 
promowania wymiany modeli 
skutkujących pozytywną tendencją 
obniżania stopy bezrobocia wśród 
młodych ludzi i młodzieży niekształcącej 
się, niepracującej ani nieszkolącej się, a 
także do zagwarantowania bardziej 
efektywnej polityki edukacyjnej i 
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regionalnym podejściu pozwalającym na 
lepsze zrozumienie problemów i 
podejmowanie trafniejszych decyzji oraz 
bardziej uwidaczniającym potrzeby w 
zakresie kwalifikacji;

zatrudnienia, która powinna opierać się na 
trzech podstawowych elementach: 
perspektywicznym podejściu, tak aby 
można było lepiej przewidywać zmiany na 
rynku pracy i przekładać to na kształcenie i 
szkolenie; większym zaangażowaniu 
wszystkich zainteresowanych stron i 
regionalnym podejściu pozwalającym na 
lepsze zrozumienie problemów i 
podejmowanie trafniejszych decyzji oraz 
bardziej uwidaczniającym potrzeby w 
zakresie kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 34
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca państwa członkowskie oraz 
władze lokalne i regionalne do 
zagwarantowania bardziej efektywnej 
polityki edukacyjnej i zatrudnienia, która 
powinna opierać się na trzech 
podstawowych elementach: 
perspektywicznym podejściu, tak aby 
można było lepiej przewidywać zmiany na 
rynku pracy i przekładać to na kształcenie i 
szkolenie; większym zaangażowaniu 
wszystkich zainteresowanych stron i 
regionalnym podejściu pozwalającym na 
lepsze zrozumienie problemów i 
podejmowanie trafniejszych decyzji oraz 
bardziej uwidaczniającym potrzeby w 
zakresie kwalifikacji;

4. zachęca państwa członkowskie oraz 
władze lokalne i regionalne do 
zagwarantowania bardziej efektywnej 
polityki edukacyjnej i zatrudnienia, która 
powinna opierać się na trzech 
podstawowych elementach: 
perspektywicznym podejściu, tak aby 
można było lepiej przewidywać zmiany na 
rynku pracy i przekładać to na kształcenie i 
szkolenie; większym zaangażowaniu 
wszystkich zainteresowanych stron, 
zwłaszcza sektora prywatnego, i 
regionalnym podejściu pozwalającym na 
lepsze zrozumienie problemów i 
podejmowanie trafniejszych decyzji oraz 
bardziej uwidaczniającym potrzeby w 
zakresie kwalifikacji;

Or. en
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Poprawka 35
Karima Delli, Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
zachęcania młodych ludzi do większej 
mobilności poprzez zapewnienie lepszego 
uznawania umiejętności i kwalifikacji, 
lepszej koordynacji systemów 
zabezpieczeń społecznych i lepszego 
dostępu do niedrogich mieszkań, w tym do 
mieszkań socjalnych i kredytów 
finansowych;

Or. en

Poprawka 36
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie programów 
uczenia się przez całe życie, sprzyjających 
przekwalifikowaniu zawodowemu; 
podkreśla w związku z tym skuteczność 
europejskich programów, które powinny 
zostać utrzymane i lepiej dotowane w 
nowym okresie programowania 
finansowego;

Or. fr

Poprawka 37
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. zachęca państwa członkowskie i ich 
regiony do wdrażania polityki zwalczania 
wczesnego kończenia nauki oraz 
ponownego włączenia społecznego osób 
młodych wcześnie kończących naukę;
podkreśla w tym kontekście, że w wielu 
państwach członkowskich należy podjąć 
usilne starania w kwestii opieki nad
uczniami szkół średnich i studentami oraz 
ich ukierunkowania;

Or. fr

Poprawka 38
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
likwidacji istniejących barier dla 
transgranicznych praktyk, możliwości 
przyuczenia do zawodu i staży w celu 
lepszego dopasowania zapewnianych 
szans na szkolenie zawodowe dla młodych 
ludzi do liczby potrzebnych miejsc, 
zwiększając tym samym mobilność i 
poprawiając szanse na rynku pracy, 
zwłaszcza w regionach granicznych;

Or. en

Poprawka 39
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
unikania znaczących cięć środków 
przeznaczonych na edukację i innowacje, 
ponieważ w połączeniu z pozostałymi 
negatywnymi skutkami kryzysu 
gospodarczego i finansowego takie cięcia 
stanowią poważną przeszkodę w 
zwalczaniu bezrobocia wśród młodych
ludzi;

Or. en

Poprawka 40
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. biorąc pod uwagę, że Program Unii 
Europejskiej na rzecz przemian i 
innowacji społecznych (2014–2020) 
wskazuje, iż niewystarczająca wiedza 
stanowi czynnik ograniczający rozwój 
innowacji społecznych w Unii, zachęca
państwa członkowskie oraz władze lokalne 
i regionalne, aby nie tylko promowały 
rozpowszechnianie programów pomocy 
dla młodych przedsiębiorców, lecz również 
aby uwzględniły w istniejących 
programach z zakresu przedsiębiorczości 
szczególne uwarunkowania danego 
regionu, jako że mogą one zadecydować o 
powodzeniu inicjatyw młodych ludzi lub 
przesądzić o ich porażce, w szczególności 
w przypadku regionów najbardziej 
oddalonych;

Or. pt

Poprawka 41
Alain Cadec
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Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zachęca państwa członkowskie do 
promowania, w ramach własnych 
systemów kształcenia, kursów 
zawodowych, niedocenianych w 
programach szkolnych i uniwersyteckich; 
mając na uwadze, że takie kursy 
zawodowe mają duży potencjał w zakresie 
zapewniania szans zatrudnienia na 
obszarze państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 42
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że programy UE, a 
zwłaszcza fundusze strukturalne i 
Fundusz Spójności, dotychczas okazywały 
się najbardziej skutecznymi 
instrumentami tworzenia nowych miejsc 
pracy dla młodych ludzi, dlatego należy w 
większym stopniu skoncentrować uwagę 
na tych programach, a każdy region 
powinien w pełni wykorzystywać dostępne 
finansowanie z UE, aby pomagać młodym 
ludziom;

Or. en

Poprawka 43
Karima Delli, Ana Miranda
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o łączne stosowanie funduszy 
europejskich, w szczególności 
instrumentów polityki spójności, zwłaszcza 
EFS i EFRR, jako priorytetowej reakcji na 
to niebezpieczne zjawisko;

5. apeluje o łączne stosowanie funduszy 
europejskich, w szczególności 
instrumentów polityki spójności, zwłaszcza 
EFS i EFRR, jako priorytetowej reakcji na 
to niebezpieczne zjawisko; podkreśla 
nadrzędną potrzebę przeznaczenia w 
ramach programu na lata 2014–2020 
przynajmniej 25% środków z polityki 
spójności na EFS, a przynajmniej 20% 
środków z EFS na inicjatywę przewodnią 
strategii „Europa 2020”, czyli „promocję 
włączenia społecznego i walki z 
ubóstwem”, której priorytetowym 
założeniem byłaby walka z bezrobociem 
wśród młodych ludzi; zachęca państwa 
członkowskie oraz władze lokalne i 
regionalne do opracowywania 
zintegrowanych strategii na rzecz rozwoju 
terytorialnego – oraz wykorzystywania 
nowych instrumentów wsparcia –
uwzględniających aspekt szkoleniowy i 
kwestię zatrudnienia, w szczególności w 
celu budowy ścieżek zatrudnienia dla 
młodzieży i wspierania tworzenia i 
naprawy dostępnej infrastruktury 
społecznej;

Or. en

Poprawka 44
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o łączne stosowanie funduszy 
europejskich, w szczególności 
instrumentów polityki spójności, zwłaszcza 
EFS i EFRR, jako priorytetowej reakcji na 

5. apeluje o łączne stosowanie funduszy 
europejskich, w szczególności 
instrumentów polityki spójności, zwłaszcza 
EFS i EFRR, jako priorytetowej reakcji na 
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to niebezpieczne zjawisko; to niebezpieczne zjawisko; podkreśla, że w 
ramach polityk spójności, zwłaszcza EFS, 
można wspierać zatrudnianie młodych 
ludzi przez przedsiębiorstwa i przyczynić 
się do obniżenia stopy bezrobocia wśród 
młodych ludzi. EFS przyczyni się również 
do obniżenia podatków dla 
przedsiębiorstw zatrudniających osoby 
młode, aby pobudzać tworzenie miejsc 
pracy dla młodych ludzi oraz by uniknąć 
biurokracji związanej z wnioskowaniem 
przez przedsiębiorstwa o pomoc z 
funduszy europejskich;

Or. en

Poprawka 45
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o łączne stosowanie funduszy 
europejskich, w szczególności 
instrumentów polityki spójności, zwłaszcza 
EFS i EFRR, jako priorytetowej reakcji na 
to niebezpieczne zjawisko;

5. apeluje o łączne stosowanie funduszy 
europejskich, w szczególności 
instrumentów polityki spójności, zwłaszcza 
EFS i EFRR, jako priorytetowej reakcji na 
to niebezpieczne zjawisko, przy 
zastosowaniu środków koniecznych ze 
względu na rynek pracy, kształcenie i 
szkolenie w celu usprawnienia przepływu 
pracowników zgodnie z potrzebami 
sektora produkcyjnego, ku nowym 
umiejętnościom i zawodom 
(uwzględniając np. zielone miejsca pracy, 
miejsca pracy wynikające z tendencji 
demograficznych, nowych technologii, 
dywersyfikacji rynku pracy na obszarach 
wiejskich);

Or. es
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Poprawka 46
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o łączne stosowanie funduszy 
europejskich, w szczególności 
instrumentów polityki spójności, zwłaszcza 
EFS i EFRR, jako priorytetowej reakcji na 
to niebezpieczne zjawisko;

5. apeluje o łączne stosowanie funduszy 
europejskich, w szczególności 
instrumentów polityki spójności, zwłaszcza 
EFS i EFRR, jako priorytetowej reakcji na 
to niebezpieczne zjawisko; wnioskuje, aby 
zwrócić szczególną uwagę na regiony 
najmocniej dotknięte bezrobociem wśród
młodych ludzi, które w niektórych 
przypadkach przekracza 50% i pogłębia 
jeszcze bardziej różnice między regionami;

Or. fr

Poprawka 47
Dimitar Stoyanov

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o łączne stosowanie funduszy 
europejskich, w szczególności 
instrumentów polityki spójności, zwłaszcza 
EFS i EFRR, jako priorytetowej reakcji na 
to niebezpieczne zjawisko;

5. apeluje o łączne stosowanie funduszy 
europejskich, w szczególności 
instrumentów polityki spójności, zwłaszcza 
EFS i EFRR, do walki z bezrobociem 
wśród młodych ludzi;

Or. bg

Poprawka 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o łączne stosowanie funduszy 
europejskich, w szczególności 
instrumentów polityki spójności, zwłaszcza 
EFS i EFRR, jako priorytetowej reakcji na 
to niebezpieczne zjawisko;

5. apeluje o łączne stosowanie funduszy 
europejskich, w szczególności 
instrumentów polityki spójności, zwłaszcza 
EFS i EFRR, w celu mobilizacji funduszy 
strukturalnych i pobudzania inwestycji w 
rozwój i tworzenie miejsc pracy, a także
jako priorytetowej reakcji na to 
niebezpieczne zjawisko;

Or. en

Poprawka 49
Andreas Mölzer
Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o łączne stosowanie funduszy 
europejskich, w szczególności 
instrumentów polityki spójności, zwłaszcza 
EFS i EFRR, jako priorytetowej reakcji na 
to niebezpieczne zjawisko;

5. apeluje o łączne stosowanie funduszy 
europejskich, w szczególności 
instrumentów polityki spójności, zwłaszcza 
EFS i EFRR, w celu wsparcia walki z 
bezrobociem wśród młodych ludzi;

Or. de

Poprawka 50
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. twierdzi, że ożywienie działalności 
gospodarczej i wspieranie tworzenia 
miejsc pracy dla młodych ludzi ma 
szczególne znaczenie; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do opracowania
ogólnoeuropejskiego projektu inkubatora 
przedsiębiorczości, w ramach którego 
inkubatory przedsiębiorczości ze 
wszystkich państw członkowskich 
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umożliwiają młodym przedsiębiorcom 
założenie własnej firmy w środowisku 
chronionym, tworząc jednocześnie 
poczucie jedności ze względu na 
ogólnoeuropejski charakter projektu 
inkubatora, i do inwestowania w ten 
projekt; uważa ponadto, że należy 
stworzyć warunki sprzyjające inwestycjom 
venture capital, zwłaszcza pod względem 
opodatkowania, aby umożliwić rozwój 
tego nowego rynku;

Or. en

Poprawka 51
Karima Delli, Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zachęca Europejski Bank 
Inwestycyjny do inwestowania w 
tworzenie miejsc pracy dla młodych ludzi, 
pod warunkiem że nie doprowadzi to do 
czerpania nienależnych korzyści, a 
pożyczki będą przyznawane głównie 
przedsiębiorstwom z sektora MŚP;

Or. en

Poprawka 52
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź z 
posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 
8 i 9 lutego 2013 r. utworzenia Inicjatywy 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
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skierowanej do regionów, w których stopa 
bezrobocia wśród młodych ludzi 
przekracza 25%; ponownie podkreśla 
potrzebę wprowadzenia narzędzia 
ograniczającego zbędne przeszkody 
administracyjne; żąda, aby inicjatywa ta 
służyła przede wszystkim finansowaniu 
Gwarancji dla zatrudnienia młodzieży w 
Unii Europejskiej z zastosowaniem 
przepisów rozporządzenia nr [.../...] 
(EFS);

Or. fr

Poprawka 53
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że aby zaangażowanie 
funduszy objętych wspólnymi ramami 
strategicznymi przyniosło skutek i 
pozwoliło zmaksymalizować wpływ 
inwestycji i finansowania europejskiego 
na sytuację społeczno-gospodarczą 
danego kraju i regionu, powinno 
koncentrować się na ograniczonej liczbie 
priorytetów, zwłaszcza wobec znaczących 
krajowych wysiłków na rzecz konsolidacji 
fiskalnej;

Or. es

Poprawka 54
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje zapowiadany 
przez Komisję na czerwiec pakiet środków 
mających na celu zwalczanie bezrobocia 
wśród młodych, który – po „inicjatywie na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych w UE”, a 
zwłaszcza „gwarancji dla młodzieży” –
proponuje, zgodnie ze strategią „Europa 
2020”, rozwiązania sprzyjające tworzeniu 
trwałego zatrudnienia, ograniczające
niepewność pracy, wzmacniające
programy mobilności w UE i promujące
lepszą współpracę międzyregionalną, w 
ramach planu działania dotyczącego 
przyszłego kształtu unii gospodarczej i 
walutowej, która ma być bardziej spójna 
pod względem gospodarczym, społecznym 
i terytorialnym.

6. z zadowoleniem przyjmuje zapowiadany 
przez Komisję na czerwiec pakiet środków 
mających na celu zwalczanie bezrobocia 
wśród młodych, który – po „inicjatywie na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych w UE”, a 
zwłaszcza „gwarancji dla młodzieży” – ma 
na celu zaproponowanie rozwiązania 
sprzyjającego tworzeniu trwałego 
zatrudnienia, ograniczającego niepewność 
pracy, wzmacniającego programy 
mobilności w UE i promującego lepszą 
współpracę międzyregionalną, w ramach 
planu działania dotyczącego przyszłego 
kształtu unii gospodarczej i walutowej, 
która ma być bardziej spójna pod 
względem gospodarczym, społecznym i 
terytorialnym; jednocześnie stwierdza, że 
przeznaczono zbyt małe środki na 
finansowanie walki z bezrobociem wśród 
młodych ludzi; podkreśla, że propozycja 
finansowania „inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych w UE” na 
poziomie 6 mld EUR na lata 2014–2020 
nie daje szans na osiągnięcie znaczącej 
poprawy sytuacji młodych ludzi; 
przypomina, że zdaniem Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, aby skutecznie 
wdrożyć „gwarancję dla młodzieży” w 
latach 2014–2020, niezbędny byłby budżet 
w wysokości 21 mld EUR.

Or. fr

Poprawka 55
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje zapowiadany 
przez Komisję na czerwiec pakiet środków 

6. z zadowoleniem przyjmuje zapowiadany 
przez Komisję na czerwiec pakiet środków 
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mających na celu zwalczanie bezrobocia 
wśród młodych, który – po „inicjatywie na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych w UE”, 
a zwłaszcza „gwarancji dla młodzieży” –
proponuje, zgodnie ze strategią „Europa 
2020”, rozwiązania sprzyjające tworzeniu 
trwałego zatrudnienia, ograniczające 
niepewność pracy, wzmacniające 
programy mobilności w UE i promujące 
lepszą współpracę międzyregionalną, w 
ramach planu działania dotyczącego 
przyszłego kształtu unii gospodarczej i 
walutowej, która ma być bardziej spójna 
pod względem gospodarczym, społecznym 
i terytorialnym.

mających na celu zwalczanie bezrobocia 
wśród młodych, który dostarczyłby, 
zgodnie ze strategią „Europa 2020”, 
rozwiązania sprzyjające tworzeniu 
trwałego zatrudnienia, ograniczające 
niepewność pracy, wzmacniające 
programy mobilności w UE i promujące 
lepszą współpracę międzyregionalną, w 
ramach planu działania dotyczącego 
przyszłego kształtu unii gospodarczej i 
walutowej, która ma być bardziej spójna 
pod względem gospodarczym, społecznym 
i terytorialnym.

Or. fr

Poprawka 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje zapowiadany 
przez Komisję na czerwiec pakiet środków 
mających na celu zwalczanie bezrobocia 
wśród młodych, który – po „inicjatywie na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych w UE”, a 
zwłaszcza „gwarancji dla młodzieży” –
proponuje, zgodnie ze strategią „Europa 
2020”, rozwiązania sprzyjające tworzeniu 
trwałego zatrudnienia, ograniczające 
niepewność pracy, wzmacniające 
programy mobilności w UE i promujące 
lepszą współpracę międzyregionalną, w 
ramach planu działania dotyczącego 
przyszłego kształtu unii gospodarczej i 
walutowej, która ma być bardziej spójna 
pod względem gospodarczym, społecznym 
i terytorialnym.

6. z zadowoleniem przyjmuje zapowiadany 
przez Komisję na czerwiec pakiet środków 
mających na celu zwalczanie bezrobocia 
wśród młodych, który – po „inicjatywie na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych w UE”, a 
zwłaszcza „gwarancji dla młodzieży” –
proponuje, zgodnie ze strategią „Europa 
2020”, rozwiązania sprzyjające tworzeniu 
trwałego zatrudnienia i równych szans dla 
młodych ludzi, promujące włączenie 
społeczne; ograniczające niepewność 
pracy, wzmacniające programy mobilności 
w UE i promujące lepszą współpracę 
międzyregionalną, w ramach planu 
działania dotyczącego przyszłego kształtu 
unii gospodarczej i walutowej, która ma 
być bardziej spójna pod względem 
gospodarczym, społecznym i 
terytorialnym.
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Or. en

Poprawka 57
Karima Delli, Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
szybkiego wdrożenia programu gwarancji 
dla młodzieży i ustanowienia 
efektywniejszych i bardziej dostępnych 
publicznych służb zatrudnienia, aby 
zapewnić młodym ludziom dostęp do 
odpowiednich miejsc pracy i szkoleń; 
zwraca się do Komisji z prośbą o 
wspieranie regionów i państw 
członkowskich, które chcą wprowadzić 
programy gwarancji dla młodzieży na 
szczeblu krajowym i regionalnym; wzywa 
Radę UE do znacznego zwiększenia 
dotacji finansowych na tę inicjatywę do 
21 mld EUR – kwoty zgodnej z 
zalecaniami sprawozdania MOP;

Or. en

Poprawka 58
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że powinno się opracować 
nowe programy w celu zaoferowania 
młodym ludziom wysokiej jakości 
kształcenia technologicznego i 
promowania możliwości specjalizowania 
się i pracowania na terytorium innego 
państwa członkowskiego;
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Or. en

Poprawka 59
Karima Delli, Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że inwestycje w programy 
gwarancji dla młodzieży powinny zostać 
wyłączone z cięć oszczędnościowych;

Or. en


