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Pozmeňujúci návrh 1
Dimitar Stojanov

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. upozorňuje na úroveň nezamestnanosti 
mladých ľudí, a najmä na veľké rozdiely v 
nej medzi jednotlivými členskými štátmi 
(od menej ako 15 % až po viac ako 55 %), 
ako aj na počet mladých ľudí bez 
vzdelania, odbornej prípravy alebo 
zamestnania (14 miliónov mladých ľudí, 
ktorí nemajú zamestnanie, nepokračujú 
vo vzdelávaní, ani odbornej príprave vo 
veku od 15 do 30 rokov), čo ohrozuje 
samotný európsky projekt, hospodársky 
rozvoj a existenciu zjednotenej Európy s 
kvalitou života a pracovnými 
podmienkami, hospodárskou, sociálnou a 
územnou súdržnosťou EÚ, ako sa 
stanovuje v článku 175 ZFEÚ;

1. upozorňuje na nebývalý nárast 
nezamestnanosti mladých ľudí, a najmä na 
nerovnomerné rozdelenie v nej medzi 
jednotlivými členskými štátmi (od menej 
ako 15 % až po viac ako 55 %), ako aj na 
počet mladých ľudí, ktorí nemajú prístup 
k vzdelávaniu ani odbornej príprave, čo 
znamená, že nemôžu získať potrebné 
pracovné skúsenosti ako členovia 
spoločnosti (15 miliónov mladých ľudí vo 
veku od 15 do 29 rokov), čo predstavuje 
vážne riziko pre konkurencieschopnosť 
a hospodársky rozvoj zjednotenej Európy 
s kvalitou života a pracovnými 
podmienkami, hospodárskou, sociálnou 
a územnou súdržnosťou EÚ, ako sa 
stanovuje v článku 175 ZFEÚ;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 2
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. upozorňuje na úroveň nezamestnanosti 
mladých ľudí, a najmä na veľké rozdiely v 
nej medzi jednotlivými členskými štátmi 
(od menej ako 15 % až po viac ako 55 %), 
ako aj na počet mladých ľudí bez 
vzdelania, odbornej prípravy alebo 
zamestnania (14 miliónov mladých ľudí, 
ktorí nemajú zamestnanie, nepokračujú vo 
vzdelávaní, ani odbornej príprave, vo veku 
od 15 do 30 rokov), čo ohrozuje samotný 
európsky projekt, hospodársky rozvoj a 

1. upozorňuje na úroveň nezamestnanosti 
mladých ľudí, a najmä na veľké rozdiely 
v nej medzi jednotlivými členskými štátmi 
(od menej ako 15 % až po viac ako 55 %), 
ako aj na počet mladých ľudí bez 
vzdelania, odbornej prípravy alebo 
zamestnania (14 miliónov mladých ľudí, 
ktorí nemajú zamestnanie, nepokračujú vo 
vzdelávaní, ani odbornej príprave, vo veku 
od 15 do 30 rokov), čo je odrazom odlišnej 
úrovne účinnosti 
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existenciu zjednotenej Európy s kvalitou 
života a pracovnými podmienkami, 
hospodárskou, sociálnou a územnou 
súdržnosťou EÚ, ako sa stanovuje v článku 
175 ZFEÚ;

a konkurencieschopnosti národných 
hospodárstiev; odporúča rýchle 
a rozsiahle štrukturálne reformy 
v krajinách zasiahnutých krízou, keďže 
veľké rozdiely ohrozujú hospodársky 
rozvoj a existenciu zjednotenej Európy 
s kvalitou života a pracovnými 
podmienkami, hospodárskou, sociálnou 
a územnou súdržnosťou EÚ, ako sa 
stanovuje v článku 175 ZFEÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 3
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. upozorňuje na úroveň nezamestnanosti 
mladých ľudí, a najmä na veľké rozdiely v 
nej medzi jednotlivými členskými štátmi 
(od menej ako 15 % až po viac ako 55 %), 
ako aj na počet mladých ľudí bez 
vzdelania, odbornej prípravy alebo 
zamestnania (14 miliónov mladých ľudí, 
ktorí nemajú zamestnanie, nepokračujú vo 
vzdelávaní, ani odbornej príprave, vo veku 
od 15 do 30 rokov), čo ohrozuje samotný 
európsky projekt, hospodársky rozvoj a 
existenciu zjednotenej Európy s kvalitou 
života a pracovnými podmienkami, 
hospodárskou, sociálnou a územnou 
súdržnosťou EÚ, ako sa stanovuje v článku 
175 ZFEÚ;

1. upozorňuje na úroveň nezamestnanosti 
mladých ľudí, a najmä na veľké rozdiely 
v nej medzi jednotlivými členskými štátmi 
(od menej ako 15 % až po viac ako 60 %), 
ako aj na počet mladých ľudí bez 
vzdelania, odbornej prípravy alebo 
zamestnania (14 miliónov mladých ľudí, 
ktorí nemajú zamestnanie, nepokračujú vo 
vzdelávaní, ani odbornej príprave, vo veku 
od 15 do 30 rokov), čo ohrozuje samotný 
európsky projekt, hospodársky rozvoj 
a existenciu zjednotenej Európy s kvalitou 
života a pracovnými podmienkami, 
hospodárskou, sociálnou a územnou 
súdržnosťou EÚ, ako sa stanovuje v článku 
175 ZFEÚ; zdôrazňuje, že mladí ľudia 
majú nárok na kvalitné pracovné miesta 
zodpovedajúce ich odbornej príprave, 
ktoré im zabezpečia dôstojnosť, 
nezávislosť a ochránia ich pred neistotou 
a chudobou;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 4
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. upozorňuje na úroveň nezamestnanosti 
mladých ľudí, a najmä na veľké rozdiely v 
nej medzi jednotlivými členskými štátmi 
(od menej ako 15 % až po viac ako 55 %), 
ako aj na počet mladých ľudí bez 
vzdelania, odbornej prípravy alebo 
zamestnania (14 miliónov mladých ľudí, 
ktorí nemajú zamestnanie, nepokračujú vo 
vzdelávaní, ani odbornej príprave, vo veku 
od 15 do 30 rokov), čo ohrozuje samotný 
európsky projekt, hospodársky rozvoj a 
existenciu zjednotenej Európy s kvalitou 
života a pracovnými podmienkami, 
hospodárskou, sociálnou a územnou 
súdržnosťou EÚ, ako sa stanovuje v článku 
175 ZFEÚ;

1. upozorňuje na úroveň nezamestnanosti 
mladých ľudí, a najmä na veľké rozdiely 
v nej medzi jednotlivými členskými štátmi 
(od menej ako 15 % až po viac ako 55 %), 
ako aj na počet mladých ľudí bez 
vzdelania, odbornej prípravy alebo 
zamestnania (14 miliónov mladých ľudí, 
ktorí nemajú zamestnanie, nepokračujú vo 
vzdelávaní, ani odbornej príprave, vo veku 
od 15 do 30 rokov), pričom k týmto 
údajom treba pripočítať pracovnú 
neistotu ďalšieho veľkého počtu mladých 
ľudí aj napriek tomu, že prácu majú; obe 
tieto situácie spoločne ohrozujú samotný 
európsky projekt, hospodársky rozvoj 
a existenciu zjednotenej Európy s kvalitou 
života a pracovnými podmienkami, 
hospodárskou, sociálnou a územnou 
súdržnosťou EÚ, ako sa stanovuje v článku 
175 ZFEÚ;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 5
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. upozorňuje na úroveň nezamestnanosti 
mladých ľudí, a najmä na veľké rozdiely v 
nej medzi jednotlivými členskými štátmi 
(od menej ako 15 % až po viac ako 55 %), 
ako aj na počet mladých ľudí bez 
vzdelania, odbornej prípravy alebo 
zamestnania (14 miliónov mladých ľudí, 

1. upozorňuje na úroveň nezamestnanosti 
mladých ľudí, a najmä na veľké rozdiely 
v nej medzi jednotlivými regiónmi 
a členskými štátmi Európskej únie (od 
menej ako 10 % až po viac ako 60 %), ako 
aj na počet mladých ľudí bez vzdelania, 
odbornej prípravy alebo zamestnania (14 
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ktorí nemajú zamestnanie, nepokračujú vo 
vzdelávaní, ani odbornej príprave, vo veku 
od 15 do 30 rokov), čo ohrozuje samotný 
európsky projekt, hospodársky rozvoj a 
existenciu zjednotenej Európy s kvalitou 
života a pracovnými podmienkami, 
hospodárskou, sociálnou a územnou 
súdržnosťou EÚ, ako sa stanovuje v článku 
175 ZFEÚ;

miliónov mladých ľudí, ktorí nemajú 
zamestnanie, nepokračujú vo vzdelávaní, 
ani odbornej príprave, vo veku od 15 do 30 
rokov), čo ohrozuje samotný európsky 
projekt, hospodársky rozvoj a existenciu 
zjednotenej Európy s kvalitou života 
a pracovnými podmienkami, 
hospodárskou, sociálnou a územnou 
súdržnosťou EÚ, ako sa stanovuje v článku 
175 ZFEÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. upozorňuje na úroveň nezamestnanosti 
mladých ľudí, a najmä na veľké rozdiely v 
nej medzi jednotlivými členskými štátmi 
(od menej ako 15 % až po viac ako 55 %), 
ako aj na počet mladých ľudí bez 
vzdelania, odbornej prípravy alebo 
zamestnania (14 miliónov mladých ľudí, 
ktorí nemajú zamestnanie, nepokračujú vo 
vzdelávaní, ani odbornej príprave, vo veku 
od 15 do 30 rokov), čo ohrozuje samotný 
európsky projekt, hospodársky rozvoj a 
existenciu zjednotenej Európy s kvalitou 
života a pracovnými podmienkami, 
hospodárskou, sociálnou a územnou 
súdržnosťou EÚ, ako sa stanovuje v článku 
175 ZFEÚ;

1. upozorňuje na úroveň nezamestnanosti 
mladých ľudí, a najmä na veľké rozdiely 
v nej medzi jednotlivými členskými štátmi 
(od menej ako 15 % až po viac ako 55 %), 
ako aj na počet mladých ľudí bez 
vzdelania, odbornej prípravy alebo 
zamestnania (14 miliónov mladých ľudí, 
ktorí nemajú zamestnanie, nepokračujú vo 
vzdelávaní, ani odbornej príprave, vo veku 
od 15 do 30 rokov), čo ohrozuje samotný 
európsky projekt, vedie k strate potenciálu 
budúceho hospodárskeho rastu pre EÚ 
a ohrozuje hospodársky rozvoj a existenciu 
zjednotenej Európy s kvalitou života 
a pracovnými podmienkami, 
hospodárskou, sociálnou a územnou 
súdržnosťou EÚ, ako sa stanovuje v článku 
175 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Patrice Tirolien
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Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. poukazuje na význam regionálneho 
rozmeru pri tvorbe stratégií odbornej 
prípravy a podpory pre mladých ľudí 
a nezamestnaných v súlade so skutočnými 
potrebami miestnych trhov práce a na 
význam užšieho kontaktu s dotknutými 
stranami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že vzhľadom na svoju 
sociálno-hospodársku štruktúru 
predstavujú mladí ľudia v Únii 
v súvislosti so zamestnanosťou jednu 
z najohrozenejších skupín, a to
predovšetkým v súčasnej situácii 
hospodárskej a finančnej krízy, pokiaľ ide 
o ich počet na trhu práce a najvážnejšie 
pracovné problémy, s ktorými sa 
stretávajú; preto trvá na tom, že je 
potrebné pracovať na nájdení riešení, 
ktoré mladým Európanom, ktorí už 
nedôverujú tradičným riešeniam 
pracovných problémov (vzdelanie 
a práca), umožnia vyjsť z tejto slepej 
uličky a nájsť konkrétne odpovede na 
svoje odlišné situácie, pričom sa politiky 
upravia podľa ich potrieb a nie naopak;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 9
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. poukazuje na to, že nezamestnanosť 
mladých ľudí dosiahla nepredstaviteľnú 
úroveň, čo si vyžaduje účinnejšie kroky na 
európskej, vnútroštátnej a regionálnej 
úrovni; preto sa domnieva, že v čase, keď 
Európska únia čelí mnohým ťažkostiam 
a problémom, je potreba silnej a inovačnej 
mládeže pripravenej riešiť problémy, 
ktoré vzniknú, väčšia než kedykoľvek 
predtým;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že aj keď predpokladom 
akéhokoľvek riešenia tvorby 
udržateľných a trvalých pracovných miest 
je oživenie hospodárstva, dôvody tejto 
situácie spočívajú v štrukturálnych 
otázkach s pôvodom v politikách 
vzdelávania a zamestnanosti, ktoré treba 
napraviť, pričom je potrebná nová 
generácia príťažlivejších pedagogických 
stratégií s lepším regionálnym zameraním, 
ktoré by napomohli vykonávanie 
účinnejších stratégií zmien v rámci 
aktívneho života (so silným prepojením 
medzi školou a prácou), a vytvorenie 
istejších kariérnych postupov;

2. zdôrazňuje, že okrem hospodárskej 
krízy postihujúcej Európu dôvody tejto 
situácie spočívajú v štrukturálnych 
otázkach s pôvodom v politikách 
vzdelávania a zamestnanosti, ktoré treba 
zlepšiť; poukazuje na potrebu nových, 
príťažlivejších a komplexnejších
pedagogických stratégií, ktoré by podporili 
účinné zmeny v rámci aktívneho života pre 
mladých absolventov škôl a vytvorenie 
istejších kariérnych postupov;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 11
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že aj keď predpokladom 
akéhokoľvek riešenia tvorby udržateľných 
a trvalých pracovných miest je oživenie 
hospodárstva, dôvody tejto situácie 
spočívajú v štrukturálnych otázkach s 
pôvodom v politikách vzdelávania a 
zamestnanosti, ktoré treba napraviť, 
pričom je potrebná nová generácia 
príťažlivejších pedagogických stratégií s 
lepším regionálnym zameraním, ktoré by 
napomohli vykonávanie účinnejších 
stratégií zmien v rámci aktívneho života 
(so silným prepojením medzi školou a 
prácou), a vytvorenie istejších kariérnych 
postupov;

2. zdôrazňuje, že aj keď predpokladom 
akéhokoľvek riešenia tvorby udržateľných 
a trvalých pracovných miest je oživenie 
hospodárstva, je potrebné napraviť 
štrukturálne problémy vyplývajúce 
z politík vzdelávania a zamestnanosti; 
potrebné sú príťažlivejšie pedagogické 
stratégie s lepšou regionálnou 
integráciou, v ktorých sa zohľadní 
rozmanitosť situácií, ktorých vykonávanie 
sa prispôsobí potrebám a vlastnostiam 
regiónov a ktoré by napomohli
vykonávanie účinnejších stratégií zmien 
v rámci aktívneho života (so silným 
prepojením medzi školou a prácou), 
a vytvorenie istejších kariérnych postupov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 12
Karima Delli, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že aj keď predpokladom 
akéhokoľvek riešenia tvorby udržateľných 
a trvalých pracovných miest je oživenie 
hospodárstva, dôvody tejto situácie 
spočívajú v štrukturálnych otázkach s 
pôvodom v politikách vzdelávania a 
zamestnanosti, ktoré treba napraviť, 
pričom je potrebná nová generácia 
príťažlivejších pedagogických stratégií s 
lepším regionálnym zameraním, ktoré by 
napomohli vykonávanie účinnejších 

2. zdôrazňuje, že aj keď predpokladom 
akéhokoľvek riešenia tvorby dôstojných, 
udržateľných a trvalých pracovných miest 
je oživenie hospodárstva, dôvody tejto 
situácie spočívajú v štrukturálnych 
otázkach s pôvodom napríklad v politikách 
vzdelávania a zamestnanosti, ktoré treba 
napraviť, tak, aby podporili vykonávanie 
účinnejších stratégií zmien v rámci 
aktívneho života (so silným prepojením 
medzi školou a prácou), a vytvorenie 
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stratégií zmien v rámci aktívneho života 
(so silným prepojením medzi školou a 
prácou), a vytvorenie istejších kariérnych 
postupov;

istejších kariérnych postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že aj keď predpokladom 
akéhokoľvek riešenia tvorby udržateľných 
a trvalých pracovných miest je oživenie 
hospodárstva, dôvody tejto situácie 
spočívajú v štrukturálnych otázkach s 
pôvodom v politikách vzdelávania a 
zamestnanosti, ktoré treba napraviť, pričom 
je potrebná nová generácia príťažlivejších 
pedagogických stratégií s lepším 
regionálnym zameraním, ktoré by 
napomohli vykonávanie účinnejších 
stratégií zmien v rámci aktívneho života 
(so silným prepojením medzi školou a 
prácou), a vytvorenie istejších kariérnych 
postupov;

2. zdôrazňuje, že aj keď predpokladom 
akéhokoľvek riešenia tvorby udržateľných 
a trvalých pracovných miest je oživenie 
hospodárstva, dôvody tejto situácie 
spočívajú v štrukturálnych otázkach 
s pôvodom v politikách vzdelávania 
a zamestnanosti, ktoré treba napraviť, 
pričom je potrebná nová generácia 
príťažlivejších pedagogických stratégií 
s lepším regionálnym zameraním, ktoré by 
napomohli vykonávanie účinnejších 
stratégií zmien v rámci aktívneho života 
(so silným prepojením medzi školou 
a prácou), a vytvorenie istejších kariérnych 
postupov; poukazuje na alarmujúce 
následky hospodárskej krízy a úsporných 
opatrení na situáciu mladých ľudí; 
konštatuje, že rozpočtové škrty závažne 
ohrozujú investície v oblastiach, ktoré 
majú pre budúcnosť mladých ľudí 
obrovský význam, ako sú napríklad 
vzdelávanie, odborná príprava, výskum 
a inovácie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 14
Dimitar Stojanov

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že aj keď predpokladom 
akéhokoľvek riešenia tvorby udržateľných 
a trvalých pracovných miest je oživenie 
hospodárstva, dôvody tejto situácie 
spočívajú v štrukturálnych otázkach s 
pôvodom v politikách vzdelávania a 
zamestnanosti, ktoré treba napraviť, 
pričom je potrebná nová generácia
príťažlivejších pedagogických stratégií s 
lepším regionálnym zameraním, ktoré by 
napomohli vykonávanie účinnejších 
stratégií zmien v rámci aktívneho života 
(so silným prepojením medzi školou a 
prácou), a vytvorenie istejších kariérnych 
postupov;

2. zdôrazňuje, že predpokladom 
akéhokoľvek riešenia tvorby udržateľných, 
stabilných a trvalých pracovných miest je 
oživenie hospodárstva a že dôvody tejto 
situácie spočívajú v štrukturálnych 
otázkach s pôvodom v politikách 
vzdelávania a zamestnanosti, ktoré treba 
napraviť prostredníctvom vytvorenia novej 
generácie príťažlivejších pedagogických 
stratégií, ktoré spĺňajú potreby firiem, s 
lepším regionálnym zameraním, ktoré by 
napomohli vykonávanie účinnejších 
stratégií zmien v rámci aktívneho života 
(so silným prepojením medzi školou 
a prácou);

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 15
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že aj keď predpokladom 
akéhokoľvek riešenia tvorby udržateľných 
a trvalých pracovných miest je oživenie 
hospodárstva, dôvody tejto situácie 
spočívajú v štrukturálnych otázkach s 
pôvodom v politikách vzdelávania a 
zamestnanosti, ktoré treba napraviť, pričom 
je potrebná nová generácia príťažlivejších 
pedagogických stratégií s lepším 
regionálnym zameraním, ktoré by 
napomohli vykonávanie účinnejších 
stratégií zmien v rámci aktívneho života 
(so silným prepojením medzi školou a 
prácou), a vytvorenie istejších kariérnych 
postupov;

2. zdôrazňuje, že aj keď predpokladom 
akéhokoľvek riešenia tvorby udržateľných 
a trvalých pracovných miest je oživenie 
hospodárstva, dôvody tejto situácie 
spočívajú v štrukturálnych otázkach 
s pôvodom v politikách vzdelávania 
a zamestnanosti, ktoré treba napraviť, 
pričom je potrebná nová generácia 
príťažlivejších pedagogických stratégií 
s lepším regionálnym zameraním, ktoré by 
napomohli vykonávanie účinnejších 
stratégií zmien v rámci aktívneho života 
(so silným prepojením medzi školou 
a prácou), a vytvorenie istejších kariérnych 
postupov; okrem týchto faktorov považuje 
za dôležité vymedziť prioritné oblasti 
rozvoja v každom regióne a vyformovať 
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alebo vytvoriť programy podnikania pre 
mladých ľudí v týchto oblastiach;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že aj keď predpokladom 
akéhokoľvek riešenia tvorby udržateľných 
a trvalých pracovných miest je oživenie 
hospodárstva, dôvody tejto situácie 
spočívajú v štrukturálnych otázkach s 
pôvodom v politikách vzdelávania a 
zamestnanosti, ktoré treba napraviť, pričom 
je potrebná nová generácia príťažlivejších 
pedagogických stratégií s lepším 
regionálnym zameraním, ktoré by 
napomohli vykonávanie účinnejších 
stratégií zmien v rámci aktívneho života 
(so silným prepojením medzi školou a 
prácou), a vytvorenie istejších kariérnych 
postupov;

2. zdôrazňuje, že aj keď predpokladom 
akéhokoľvek riešenia tvorby udržateľných 
a trvalých pracovných miest je oživenie 
hospodárstva, dôvody tejto situácie 
spočívajú v štrukturálnych otázkach 
s pôvodom v politikách vzdelávania 
a zamestnanosti, ktoré treba napraviť, 
pričom je potrebná nová generácia 
príťažlivejších pedagogických stratégií 
s lepším regionálnym zameraním, ktoré by 
napomohli vykonávanie účinnejších 
stratégií zmien v rámci aktívneho života 
(so silným prepojením medzi školou 
a prácou), a vytvorenie istejších kariérnych 
postupov vrátane povinnej stáže vo 
všetkých predmetných oblastiach počas 
štúdia, aby tak bolo možné získať úvodné 
odborné skúsenosti v danej oblasti;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 17
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že aj keď predpokladom 
akéhokoľvek riešenia tvorby udržateľných 

2. zdôrazňuje, že aj keď predpokladom 
akéhokoľvek riešenia tvorby udržateľných 
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a trvalých pracovných miest je oživenie 
hospodárstva, dôvody tejto situácie 
spočívajú v štrukturálnych otázkach s 
pôvodom v politikách vzdelávania a 
zamestnanosti, ktoré treba napraviť, pričom 
je potrebná nová generácia príťažlivejších 
pedagogických stratégií s lepším 
regionálnym zameraním, ktoré by 
napomohli vykonávanie účinnejších 
stratégií zmien v rámci aktívneho života 
(so silným prepojením medzi školou a 
prácou), a vytvorenie istejších kariérnych 
postupov;

a trvalých pracovných miest je oživenie 
hospodárstva, dôvody tejto situácie 
spočívajú v štrukturálnych otázkach 
s pôvodom v politikách vzdelávania 
a zamestnanosti, ktoré treba napraviť, 
pričom je potrebná nová generácia 
príťažlivejších pedagogických stratégií 
s lepším regionálnym zameraním, ktoré by 
napomohli vykonávanie účinnejších 
stratégií zmien v rámci aktívneho života 
(so silným prepojením medzi školou 
a prácou najmä prostredníctvom duálnych 
vzdelávacích systémov), a vytvorenie 
istejších kariérnych postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že aj keď predpokladom 
akéhokoľvek riešenia tvorby udržateľných 
a trvalých pracovných miest je oživenie 
hospodárstva, dôvody tejto situácie 
spočívajú v štrukturálnych otázkach s 
pôvodom v politikách vzdelávania a 
zamestnanosti, ktoré treba napraviť, pričom 
je potrebná nová generácia príťažlivejších 
pedagogických stratégií s lepším 
regionálnym zameraním, ktoré by 
napomohli vykonávanie účinnejších 
stratégií zmien v rámci aktívneho života 
(so silným prepojením medzi školou a 
prácou), a vytvorenie istejších kariérnych 
postupov;

2. zdôrazňuje, že aj keď predpokladom 
akéhokoľvek riešenia tvorby udržateľných 
a trvalých pracovných miest je oživenie 
hospodárstva, dôvody tejto situácie 
spočívajú v štrukturálnych otázkach 
s pôvodom v politikách vzdelávania 
a zamestnanosti, ktoré treba napraviť, 
pričom je potrebná nová generácia 
príťažlivejších pedagogických stratégií 
s lepším regionálnym zameraním a tvorbou 
sietí platforiem na výmenu skúseností 
a najlepších postupov medzi regiónmi 
a členskými štátmi, ktoré by napomohli 
vykonávanie účinnejších stratégií zmien 
v rámci aktívneho života (so silným 
prepojením medzi školou a prácou), 
a vytvorenie istejších kariérnych postupov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že je potrebné zamerať sa 
na odstránenie nesúladu medzi ponukou 
pracovných miest a dopytom po nich 
z geografického hľadiska v rámci 
členských štátov i medzi nimi, a to najmä 
na základe reformy portálu EURES, 
s cieľom zvýšiť počet pracovných ponúk 
pre mladých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že európska regionálna 
politika, ktorá má posilňovať a dopĺňať 
činnosti členských štátov pri oživovaní 
hospodárskej činnosti a zvyšovaní 
zamestnanosti na celom ich území 
a najmä v najviac zasiahnutých 
regiónoch, patrí medzi základné nástroje 
Únie, ktoré majú pomôcť prekonať 
súčasnú situáciu, viesť a nasmerovať 
vykonávanie potrebných štrukturálnych 
politík a sústrediť investície na prioritné 
akcie; za rozhodujúcu považuje 
koordinovanú činnosť piatich fondov 
spoločného strategického rámca (EFRR, 
ESF, Kohézny fond, EPFRV a Európsky 
fond pre námorné otázky a rybné 
hospodárstvo) pri spoločnej podpore 
konkurencieschopnosti a súdržnosti, 
pričom je potrebné stanoviť najvhodnejšie 
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investičné priority pre každú európsku 
krajinu a región a podporovať všetky 
finančné nástroje, ktoré môžu podnietiť 
súkromné investície tak, aby sa súčasne 
znásobil účinok vnútroštátnych investícií;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 21
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že na to, aby existovala 
hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť v celej EÚ, je potrebné 
uskutočňovať investície do najviac 
znevýhodnených regiónov; štrukturálne 
fondy musia napomáhať realizáciu týchto 
investícií, aby neexistovali regióny 
s nulovou alebo minimálnou aktivitou, 
s cieľom zvýšiť tiež súkromné investície 
a hospodársky a regionálny rozvoj;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 22
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 2c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. poukazuje na význam zvýšenia 
mobility našich mladých ľudí na 
vnútroštátnej, ako aj európskej úrovni, 
ktorá by im umožnila rozvíjať sa osobne 
aj profesionálne;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 23
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. chápe, že keďže každoročne zanikne 
15 % pracovných miest a rovnaký počet 
vznikne, je potrebný všeobecný prístup 
schopný predvídať tieto zmeny, aby 
politika zamestnanosti bola skutočne 
efektívna; domnieva sa, že sú dôležité 
politiky v oblasti kvalifikácie, ktoré budú 
účinne presadzovať prispôsobovanie 
kvalifikácie uchádzačov potrebám 
podnikov a hospodárstva vo všetkých 
regiónoch EÚ, a to od začiatku až do 
konca kariéry;

3. chápe, že pre trh práce je typické 
miznutie a vytváranie pracovných miest 
v rôznych hospodárskych sektoroch, čo si 
vyžaduje stále úsilie v oblasti odbornej 
prípravy a opatrenia na ochranu 
a podporu nezamestnaných s cieľom čo 
najúčinnejšie pomôcť firmám 
a pracujúcim v tomto prostredí 
štrukturálnej nestability; domnieva sa, že 
účinná politika zamestnanosti sa tak musí 
orientovať na kvalifikáciu a zručnosti 
v súlade s potrebami hospodárskych 
subjektov regionálnych podnikateľských 
odvetví v EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Karima Delli, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. chápe, že keďže každoročne zanikne 
15 % pracovných miest a rovnaký počet 
vznikne, je potrebný všeobecný prístup
schopný predvídať tieto zmeny, aby 
politika zamestnanosti bola skutočne 
efektívna; domnieva sa, že sú dôležité 
politiky v oblasti kvalifikácie, ktoré budú 
účinne presadzovať prispôsobovanie 
kvalifikácie uchádzačov potrebám 

3. chápe, že je potrebný globálny prístup, 
ktorý by umožnil očakávať zmeny a bol by 
súčasťou skutočne účinnej politiky 
zamestnanosti, kde by sa osobitná 
pozornosť venovala 
najmarginalizovanejším skupinám 
obyvateľstva a ľuďom s najvyšším 
rizikom nezamestnanosti v kombinácii 
s konkrétnymi územnými nevýhodami; 
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podnikov a hospodárstva vo všetkých 
regiónoch EÚ, a to od začiatku až do konca 
kariéry;

domnieva sa, že sú dôležité politiky 
v oblasti kvalifikácie, ktoré budú účinne 
presadzovať prispôsobovanie kvalifikácie 
uchádzačov potrebám podnikov 
a hospodárstva vo všetkých regiónoch EÚ, 
a to od začiatku až do konca kariéry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. chápe, že keďže každoročne zanikne 
15 % pracovných miest a rovnaký počet 
vznikne, je potrebný všeobecný prístup 
schopný predvídať tieto zmeny, aby 
politika zamestnanosti bola skutočne 
efektívna; domnieva sa, že sú dôležité
politiky v oblasti kvalifikácie, ktoré budú 
účinne presadzovať prispôsobovanie 
kvalifikácie uchádzačov potrebám 
podnikov a hospodárstva vo všetkých 
regiónoch EÚ, a to od začiatku až do konca 
kariéry;

3. chápe, že keďže každoročne zanikne 
15 % pracovných miest a rovnaký počet 
vznikne, je potrebný všeobecný prístup 
schopný predvídať tieto zmeny, ktoré sú 
potrebné na dosiahnutie skutočne 
udržateľného rastu a zamestnanosti;
zastáva názor, že tieto opatrenia môžu byť 
účinné len vtedy, keď sa všetky vzájomne 
prepoja tak, aby sa zabezpečilo zvyšovanie 
produktivity, podnietenie súkromných 
investícií a nárast odvetví so zvýšeným 
potenciálom rastu, najmä tých, ktoré sú 
prepojené s ekologickým hospodárstvom 
a IKT; domnieva sa, že v tejto súvislosti je 
rozhodujúce rozvíjať schopnosti 
ľudského kapitálu a vytvoriť politiky 
v oblasti kvalifikácie, ktoré budú účinne 
presadzovať prispôsobovanie kvalifikácie 
uchádzačov potrebám podnikov 
a hospodárstva vo všetkých regiónoch EÚ, 
a to od začiatku až do konca kariéry;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 26
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. chápe, že keďže každoročne zanikne 
15 % pracovných miest a rovnaký počet 
vznikne, je potrebný všeobecný prístup 
schopný predvídať tieto zmeny, aby 
politika zamestnanosti bola skutočne 
efektívna; domnieva sa, že sú dôležité 
politiky v oblasti kvalifikácie, ktoré budú 
účinne presadzovať prispôsobovanie 
kvalifikácie uchádzačov potrebám 
podnikov a hospodárstva vo všetkých 
regiónoch EÚ, a to od začiatku až do konca 
kariéry;

3. chápe, že keďže každoročne zanikne 
15 % pracovných miest a rovnaký počet 
vznikne, je potrebný všeobecný prístup 
schopný predvídať tieto zmeny, aby 
politika zamestnanosti bola skutočne 
efektívna; poukazuje na význam 
odstránenia rozdielov medzi vyšším 
vzdelávaním a trhom práce a zdôrazňuje, 
že nezhoda medzi znalosťami získanými 
v školách a dnešnou ponukou pracovných 
miest sa musí napraviť najmä zo strany 
vzdelávacích inštitúcií; žiada ministrov 
vzdelávania EÚ a inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania v EÚ, aby do 
učebných osnov všetkých príslušných 
štúdií a kurzov zaradili učňovskú prípravu 
a stáže; domnieva sa, že sú dôležité 
politiky v oblasti kvalifikácie, ktoré budú 
účinne presadzovať prispôsobovanie 
kvalifikácie uchádzačov potrebám 
podnikov a hospodárstva vo všetkých 
regiónoch EÚ, a to od začiatku až do konca 
kariéry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. chápe, že keďže každoročne zanikne 
15 % pracovných miest a rovnaký počet 
vznikne, je potrebný všeobecný prístup 
schopný predvídať tieto zmeny, aby 
politika zamestnanosti bola skutočne 
efektívna; domnieva sa, že sú dôležité 
politiky v oblasti kvalifikácie, ktoré budú 
účinne presadzovať prispôsobovanie 
kvalifikácie uchádzačov potrebám 

3. chápe, že keďže každoročne zanikne 
15 % pracovných miest a rovnaký počet 
vznikne, je potrebný všeobecný prístup 
schopný predvídať tieto zmeny, aby 
politika zamestnanosti bola skutočne 
efektívna; domnieva sa, že sú dôležité 
politiky v oblasti kvalifikácie, ktoré budú 
účinne presadzovať prispôsobovanie 
kvalifikácie uchádzačov potrebám 
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podnikov a hospodárstva vo všetkých 
regiónoch EÚ, a to od začiatku až do konca 
kariéry;

podnikov a hospodárstva vo všetkých 
regiónoch EÚ, a to od začiatku až do konca 
kariéry, a ktoré zabránia ďalšiemu 
nedostatku pracovnej sily v povolaniach, 
v ktorých je už teraz nedostatok;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 28
Dimitar Stojanov

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3а. požaduje vyššiu stabilitu a istotu 
pracovných miest a vytvorenie 
ochranných mechanizmov, ktoré by 
zabránili zneužívaniu mladých Európanov 
zamestnávateľmi, ako sa to deje 
v niektorých členských štátoch;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 29
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že MSP sú hnacou silou 
Európy, základným kameňom 
zamestnanosti a hlavnou cestou von 
z krízy; preto považuje za potrebné zlepšiť 
prístup k financovaniu a podnikateľské 
prostredie, v ktorom fungujú;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 30
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že popri stratégiách 
zamestnanosti EÚ musia aj mestá 
a regióny zohrávať dôležitejšiu úlohu pri 
hodnotení miestnych trhov práce a pri 
úprave programov podľa potrieb mladých 
ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Dimitar Stojanov

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby sa snažili dosiahnuť 
vyššiu účinnosť politík vzdelávania a 
zamestnanosti, ktoré by mali vychádzať z 
týchto troch základných bodov: prístup 
zameraný na budúcnosť, ktorý by lepšie 
predvídal vývoj na trhu práce a bol by 
napojený na vzdelávanie a odbornú 
prípravu; širšie zapojenie všetkých 
zainteresovaných strán; regionálny prístup, 
ktorý umožní vytvorenie mechanizmov 
schopných lepšie identifikovať problémy, 
efektívnejšie rozhodovať a lepšie reagovať 
na potreby v oblasti kvalifikácie;

4. vyzýva členské štáty a regionálne 
a miestne orgány, aby vypracovali 
stratégie vzdelávania a odbornej prípravy 
a stratégie zamerané na rozšírenie trhu 
práce (prostredníctvom posilnenia 
medziregionálnej spolupráce), ktoré by 
mali vychádzať z týchto troch základných 
bodov: prístup zameraný na budúcnosť, 
ktorý by lepšie vyhodnocoval vývoj na trhu 
práce a bol by napojený na vzdelávanie 
a odbornú prípravu; širšie zapojenie 
všetkých zainteresovaných strán
a miestnych partnerov; regionálny prístup, 
ktorý umožní vytvorenie mechanizmov 
schopných lepšie identifikovať problémy, 
efektívnejšie rozhodovať a lepšie reagovať 
na potreby v oblasti kvalifikácie;

Or. bg
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Pozmeňujúci návrh 32
Karima Delli, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby sa snažili dosiahnuť 
vyššiu účinnosť politík vzdelávania a 
zamestnanosti, ktoré by mali vychádzať z 
týchto troch základných bodov: prístup 
zameraný na budúcnosť, ktorý by lepšie 
predvídal vývoj na trhu práce a bol by 
napojený na vzdelávanie a odbornú 
prípravu; širšie zapojenie všetkých 
zainteresovaných strán; regionálny prístup,
ktorý umožní vytvorenie mechanizmov 
schopných lepšie identifikovať problémy, 
efektívnejšie rozhodovať a lepšie reagovať 
na potreby v oblasti kvalifikácie;

4. vyzýva členské štáty a regionálne 
a miestne orgány, aby sa snažili dosiahnuť 
vyššiu účinnosť politík vzdelávania 
a zamestnanosti, ktoré by mali vychádzať 
z týchto troch základných bodov:

– prístup zameraný na budúcnosť, ktorý by 
lepšie predvídal vývoj na trhu práce a bol 
by napojený na vzdelávanie a odbornú 
prípravu; v tejto súvislosti žiada Komisiu, 
aby užšie spolupracovala s členskými 
štátmi s cieľom vypracovať strednodobé 
a dlhodobé prognózy týkajúce sa zručností 
vyžadovaných na miestnom 
a regionálnom trhu práce;
– širšie zapojenie všetkých 
zainteresovaných strán vrátane organizácií 
mládeže;
– regionálny prístup v rámci 
integrovaných stratégií územného rozvoja 
s ohľadom na miestne potreby a územné 
špecifiká, ktorý umožní lepšiu 
identifikáciu na budúcnosť zameraných 
pracovných miest najmä v inovačných 
sektoroch, ako sú ekologické odvetvia 
a sociálne podnikanie a ktorý umožní 
vytvorenie mechanizmov schopných lepšie 
identifikovať problémy, efektívnejšie 
rozhodovať a lepšie reagovať na potreby 
v oblasti kvalifikácie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby sa snažili dosiahnuť 
vyššiu účinnosť politík vzdelávania a 
zamestnanosti, ktoré by mali vychádzať z 
týchto troch základných bodov: prístup 
zameraný na budúcnosť, ktorý by lepšie 
predvídal vývoj na trhu práce a bol by 
napojený na vzdelávanie a odbornú 
prípravu; širšie zapojenie všetkých 
zainteresovaných strán; regionálny prístup, 
ktorý umožní vytvorenie mechanizmov 
schopných lepšie identifikovať problémy, 
efektívnejšie rozhodovať a lepšie reagovať 
na potreby v oblasti kvalifikácie;

4. vyzýva členské štáty a regionálne 
a miestne orgány, aby vykonávali 
opatrenia vypracované v rámci systému 
záruk pre mladých, podporovali výmenu 
úspešných modelov, ktoré viedli 
k pozitívnym trendom z hľadiska 
znižovania nezamestnanosti mladých ľudí 
a ľudí v skupine bez zamestnania, ktorí 
nepokračujú vo vzdelávaní ani odbornej 
príprave, a aby sa snažili dosiahnuť vyššiu 
účinnosť politík vzdelávania 
a zamestnanosti, ktoré by mali vychádzať 
z týchto troch základných bodov: prístup 
zameraný na budúcnosť, ktorý by lepšie 
predvídal vývoj na trhu práce a bol by 
napojený na vzdelávanie a odbornú 
prípravu; širšie zapojenie všetkých 
zainteresovaných strán; regionálny prístup, 
ktorý umožní vytvorenie mechanizmov 
schopných lepšie identifikovať problémy, 
efektívnejšie rozhodovať a lepšie reagovať 
na potreby v oblasti kvalifikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva členské štáty a regionálne a 
miestne orgány, aby sa snažili dosiahnuť 
vyššiu účinnosť politík vzdelávania a 

4. vyzýva členské štáty a regionálne 
a miestne orgány, aby sa snažili dosiahnuť 
vyššiu účinnosť politík vzdelávania 
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zamestnanosti, ktoré by mali vychádzať z 
týchto troch základných bodov: prístup 
zameraný na budúcnosť, ktorý by lepšie 
predvídal vývoj na trhu práce a bol by 
napojený na vzdelávanie a odbornú 
prípravu; širšie zapojenie všetkých 
zainteresovaných strán; regionálny prístup, 
ktorý umožní vytvorenie mechanizmov 
schopných lepšie identifikovať problémy, 
efektívnejšie rozhodovať a lepšie reagovať 
na potreby v oblasti kvalifikácie;

a zamestnanosti, ktoré by mali vychádzať 
z týchto troch základných bodov: prístup 
zameraný na budúcnosť, ktorý by lepšie 
predvídal vývoj na trhu práce a bol by 
napojený na vzdelávanie a odbornú 
prípravu; širšie zapojenie všetkých 
zainteresovaných strán, najmä 
súkromného sektora; regionálny prístup, 
ktorý umožní vytvorenie mechanizmov 
schopných lepšie identifikovať problémy, 
efektívnejšie rozhodovať a lepšie reagovať 
na potreby v oblasti kvalifikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Karima Delli, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. žiada členské štáty, aby podporovali 
mobilitu mladých ľudí na základe 
lepšieho uznávania zručností 
a kvalifikácie, lepšej koordinácie systémov 
sociálneho zabezpečenia a lepšieho 
prístupu k dostupnému bývaniu vrátane 
sociálneho bývania a finančných 
kreditov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. poukazuje na význam celoživotnej 
odbornej prípravy pri uľahčovaní 
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profesijných zmien; v tejto súvislosti 
poukazuje na účinnosť európskych 
programov, ktoré sa v ďalšom finančnom 
programovom období musia udržať 
a upevniť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 37
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva členské štáty a regióny, aby 
spustili stratégie na boj proti predčasnému 
ukončeniu vzdelávania a aby podporili 
pokračovanie v štúdiu mladých ľudí, ktorí 
museli školu ukončiť predčasne;
poukazuje na to, že v mnohých členských 
štátoch je potrebné veľké úsilie, aby 
študentom stredných a vysokých škôl 
poskytli podporu a usmernenie; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 38
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
odstránili existujúce prekážky pre 
cezhraničné učňovské praxe a stáže a tým 
lepšie prepojili ponuku pracovných stáží 
a praxe pre mladých ľudí a dopyt po nich, 
čím sa zvýši mobilita a zamestnateľnosť, 
predovšetkým v pohraničných oblastiach;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. žiada členské štáty, aby sa vyhli 
veľkým škrtom v dôležitých oblastiach, 
ako sú vzdelávanie a inovácie, lebo 
spoločne s ostatnými negatívnymi 
účinkami hospodárskej a finančnej krízy 
tieto škrty predstavujú závažnú prekážku 
v boji proti nezamestnanosti mladých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. keďže v programe Európskej únie 
v oblasti sociálnej zmeny a inovácie (2014 
– 2020) sa poukazuje na to, že faktorom 
ohrozujúcim rozvoj sociálnych inovácií 
v Únii sú nedostatočné znalosti, nabáda 
členské štáty a regionálne a miestne 
orgány, aby podporovali šírenie 
programov na podporu mladých 
podnikateľov a aby tiež v existujúcich 
programoch podnikania zohľadňovali 
osobitné regionálne charakteristiky, 
keďže práve tie môžu predurčovať úspech 
či zlyhanie iniciatív pre mladých ľudí, a to 
najmä v najvzdialenejších regiónoch; 

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 41
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva členské štáty, aby v rámci 
svojich vzdelávacích systémov podporili 
prípravu na povolania, ktoré sú 
v školských a univerzitných osnovách 
v súčasnosti podhodnotené, ale napriek 
tomu majú na územiach členských štátov
veľký potenciál zamestnania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. poukazuje na to, že pri vytváraní 
nových pracovných miest pre mladých 
ľudí boli najúčinnejšími nástrojmi 
programy EÚ a najmä štrukturálne fondy 
a Kohézny fond, a preto treba týmto 
programom venovať ďalšiu pozornosť, 
pričom každý región by mal v plnej miere 
využívať dostupné financovanie EÚ 
v prospech mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Karima Delli, Ana Miranda
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. požaduje spoločné kroky financované z 
európskych fondov, najmä nástrojov v 
oblasti politiky súdržnosti (ESF a EFRR),
ako prioritnú odozvu na túto ťažkú situáciu;

5. požaduje spoločné kroky financované 
z európskych fondov, najmä nástrojov 
v oblasti politiky súdržnosti (ESF a EFRR),
ako prioritnú reakciu na túto ťažkú 
situáciu; poukazuje na nutnosť vyčleniť 
na programové obdobie 2014 – 2020 
aspoň 25 % príspevkov na politiku 
súdržnosti do ESF a tiež vyčleniť aspoň 
20 % ESF na hlavnú iniciatívu stratégie 
EÚ 2020, ktorou je podpora sociálneho 
začleňovania a boja proti chudobe, 
v rámci ktorej by prioritou mala byť 
nezamestnanosť mladých ľudí; vyzýva 
členské štáty a miestne a regionálne 
orgány, aby stanovili integrované stratégie 
územného rozvoja (a aby používali nové 
nástroje na ich podporu) vrátane zložiek 
odbornej prípravy a zamestnanosti, najmä 
aby vytvárali možnosti zamestnanosti pre 
mladých ľudí a podporili výstavbu 
a obnovu dostupných sociálnych 
infraštruktúr;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. požaduje spoločné kroky financované z 
európskych fondov, najmä nástrojov v 
oblasti politiky súdržnosti (ESF a EFRR),
ako prioritnú odozvu na túto ťažkú situáciu;

5. požaduje spoločné kroky financované 
z európskych fondov, najmä nástrojov 
v oblasti politiky súdržnosti (ESF a EFRR),
ako prioritnú reakciu na túto ťažkú 
situáciu; zdôrazňuje, že politiky 
súdržnosti, najmä ESF, môžu pomôcť 
spoločnostiam prijímajúcim mladých ľudí 
a môžu prispieť k znižovaniu 
nezamestnanosti mladých ľudí; ESF 
takisto prispievajú k znižovaniu zdanenia 
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spoločností, ktoré zamestnávajú mladých 
ľudí, s cieľom stimulovať tvorbu 
pracovných miest pre mladých ľudí 
a zabrániť byrokracii, keď spoločnosti 
musia žiadať o európske finančné 
prostriedky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. požaduje spoločné kroky financované z 
európskych fondov, najmä nástrojov v 
oblasti politiky súdržnosti (ESF a EFRR),
ako prioritnú odozvu na túto ťažkú situáciu;

5. požaduje spoločné kroky financované 
z európskych fondov, najmä nástrojov 
v oblasti politiky súdržnosti (ESF a EFRR),
ako prioritnú reakciu na túto ťažkú situáciu
prostredníctvom vykonávania opatrení 
potrebných z hľadiska trhu práce, 
vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom 
pomôcť pracujúcim pri zmene podľa 
potrieb produktívneho odvetvia a podľa 
nových kvalifikácií a povolaní (okrem 
iného napríklad povolaní v ekologických 
sektoroch, povolaní, ktoré si bude 
vyžadovať demografický vývoj, nové 
technológie, diverzifikácia práce vo 
vidieckych oblastiach);

Or. es

Pozmeňujúci návrh 46
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. požaduje spoločné kroky financované z 5. požaduje spoločné kroky financované 
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európskych fondov, najmä nástrojov v 
oblasti politiky súdržnosti (ESF a EFRR),
ako prioritnú odozvu na túto ťažkú situáciu;

z európskych fondov, najmä nástrojov 
v oblasti politiky súdržnosti (ESF a EFRR),
ako prioritnú reakciu na túto ťažkú 
situáciu; žiada, aby sa osobitná pozornosť 
venovala regiónom, ktorých sa najviac 
dotýka nezamestnanosť mladých ľudí, 
ktorá v určitých prípadoch presahuje 
50 %, čo zhoršuje regionálne nerovnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 47
Dimitar Stojanov

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. požaduje spoločné kroky financované z 
európskych fondov, najmä nástrojov v 
oblasti politiky súdržnosti (ESF a EFRR),
ako prioritnú odozvu na túto ťažkú 
situáciu;

5. požaduje spoločné kroky financované 
z európskych fondov, najmä nástrojov 
v oblasti politiky súdržnosti (ESF a EFRR), 
v záujme boja proti nezamestnanosti 
mladých ľudí;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. požaduje spoločné kroky financované z 
európskych fondov, najmä nástrojov v 
oblasti politiky súdržnosti (ESF a EFRR),
ako prioritnú odozvu na túto ťažkú situáciu;

5. požaduje spoločné kroky financované 
z európskych fondov, najmä nástrojov 
v oblasti politiky súdržnosti (ESF a EFRR),
s cieľom mobilizovať štrukturálne fondy 
v záujme podnietenia investícií do rastu 
a tvorby pracovných miest ako prioritnú 
reakciu na túto ťažkú situáciu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. požaduje spoločné kroky financované z 
európskych fondov, najmä nástrojov v 
oblasti politiky súdržnosti (ESF a EFRR),
ako prioritnú odozvu na túto ťažkú 
situáciu;

5. požaduje spoločné kroky financované 
z európskych fondov, najmä nástrojov 
v oblasti politiky súdržnosti (ESF a EFRR), 
s cieľom podporiť boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 50
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zastáva názor, že je mimoriadne 
dôležité obnoviť hospodársku činnosť 
a podporiť vytváranie pracovných miest 
pre mladých ľudí; žiada Komisiu 
a členské štáty, aby vypracovali 
celoeurópsky projekt podnikateľského 
inkubátora, v ktorom by podnikateľské 
inkubátory vo všetkých členských štátoch 
umožnili mladým podnikateľom založiť si 
spoločnosť v chránenom prostredí, a aby 
do takéhoto projektu investovali, pričom 
takto by sa vytváral pocit jednotnosti 
prostredníctvom celoeurópskeho rozsahu 
projektu inkubátora; okrem toho sa 
domnieva, že by sa malo vytvoriť vhodné 
prostredie pre rizikový kapitál, najmä 
z hľadiska zdaňovania, s cieľom podporiť 
rozvoj tohto nového trhu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51
Karima Delli, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. nabáda Európsku investičnú banku, 
aby investovala do vytvárania pracovných 
miest pre mladých ľudí za predpokladu, 
že zabráni vedľajším prínosom a úvery 
poskytne prioritne do MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. víta oznámenie Európskej rady na jej 
zasadnutí 8. a 9. februára 2013 o spustení 
iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí v regiónoch, v ktorých je 
miera nezamestnanosti mladých ľudí 
25 % nad priemerom Únie; opätovne 
poukazuje na nutnosť nájdenia 
prostriedkov na obmedzenie potrebných
administratívnych prekážok; dúfa, že táto 
iniciatíva primárne povzbudí financovanie 
opatrení týkajúcich sa záruk 
zamestnanosti pre mladých podľa 
nariadenia o ESF [.../...];

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Verónica Lope Fontagné
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Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
účinnosti intervencií z fondov spoločného 
strategického rámca a maximalizovanie 
vplyvu investícií a európskych financií na 
sociálno-hospodársku situáciu štátu 
a jeho regiónov je potrebné sa zamerať na 
obmedzený počet priorít, predovšetkým 
keď sú dôležité vnútroštátne snahy 
o fiškálnu konsolidáciu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 54
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta oznámenie Komisie o balíku 
opatrení na boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí, ktorý sa má prijať v júni a 
ktorý by mal v nadväznosti na iniciatívu 
EÚ na podporu zamestnanosti mladých 
ľudí a systém záruk pre mladých v súlade 
so stratégiou 2020 prísť s riešeniami, ktoré 
podporia tvorbu udržateľných pracovných 
miest, znížia neistotu práce, posilnia 
programy mobility v rámci EÚ a uľahčia 
lepšiu spoluprácu medzi regiónmi, ako 
súčasť plánu o budúcnosti hospodárskej a 
menovej únie, ktorá bude ekonomicky, 
sociálne a územne súdržnejšia.

6. víta oznámenie Komisie o balíku 
opatrení na boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí, ktorý sa má prijať v júni 
a ktorý by sa mal v nadväznosti na 
iniciatívu EÚ na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí a systém záruk pre mladých 
snažiť prísť s riešeniami, ktoré podporia 
tvorbu udržateľných pracovných miest, 
znížia neistotu práce, posilnia programy 
mobility v rámci EÚ a uľahčia lepšiu 
spoluprácu medzi regiónmi, ako súčasť 
plánu o budúcnosti hospodárskej a 
menovej únie, ktorá bude ekonomicky, 
sociálne a územne súdržnejšia; konštatuje 
však, že financovanie boja proti 
nezamestnanosti mladých je neprimerané; 
zdôrazňuje, že navrhovaný balík financií 
vo výške 6 miliárd EUR na iniciatívu na 
podporu zamestnanosti mladých v EÚ na 
roky 2014 – 2020 ani zďaleka nestačí na 
to, aby mohol významne ovplyvniť 
situáciu mladých ľudí; poukazuje na to, 
že podľa Medzinárodnej organizácie 
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práce by bol na účinné spustenie 
iniciatívy záruk pre mladých na roky 2014 
– 2020 potrebný balík vo výške 21 miliárd 
EUR.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 55
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta oznámenie Komisie o balíku 
opatrení na boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí, ktorý sa má prijať v júni a 
ktorý by mal v nadväznosti na iniciatívu 
EÚ na podporu zamestnanosti mladých 
ľudí a systém záruk pre mladých v súlade
so stratégiou Európa 2020 prísť s 
riešeniami, ktoré podporia tvorbu 
udržateľných pracovných miest, znížia 
neistotu práce, posilnia programy mobility 
v rámci EÚ a uľahčia lepšiu spoluprácu 
medzi regiónmi, ako súčasť plánu o 
budúcnosti hospodárskej a menovej únie, 
ktorá bude ekonomicky, sociálne a územne 
súdržnejšia.

6. víta oznámenie Komisie o balíku 
opatrení na boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí, ktorý by mal v súlade so 
stratégiou Európa 2020 prísť s riešeniami, 
ktoré podporia tvorbu udržateľných 
pracovných miest, znížia neistotu práce, 
posilnia programy mobility v rámci EÚ a 
uľahčia lepšiu spoluprácu medzi regiónmi, 
ako súčasť plánu o budúcnosti 
hospodárskej a menovej únie, ktorá bude 
ekonomicky, sociálne a územne 
súdržnejšia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta oznámenie Komisie o balíku 
opatrení na boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí, ktorý sa má prijať v júni a 

6. víta oznámenie Komisie o balíku 
opatrení na boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí, ktorý sa má prijať v júni 
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ktorý by mal v nadväznosti na iniciatívu 
EÚ na podporu zamestnanosti mladých 
ľudí a systém záruk pre mladých v súlade 
so stratégiou Európa 2020 prísť s 
riešeniami, ktoré podporia tvorbu 
udržateľných pracovných miest, znížia 
neistotu práce, posilnia programy mobility 
v rámci EÚ a uľahčia lepšiu spoluprácu 
medzi regiónmi, ako súčasť plánu o 
budúcnosti hospodárskej a menovej únie, 
ktorá bude ekonomicky, sociálne a územne 
súdržnejšia.

a ktorý by mal v nadväznosti na iniciatívu 
EÚ na podporu zamestnanosti mladých 
ľudí a systém záruk pre mladých v súlade 
so stratégiou Európa 2020 prísť 
s riešeniami, ktoré podporia tvorbu 
udržateľných pracovných miest, rovnaké 
príležitosti pre mladých ľudí a sociálne 
začleňovanie, ktoré znížia neistotu práce, 
posilnia programy mobility v rámci EÚ 
a uľahčia lepšiu spoluprácu medzi 
regiónmi, ako súčasť plánu o budúcnosti 
hospodárskej a menovej únie, ktorá bude 
ekonomicky, sociálne a územne 
súdržnejšia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Karima Delli, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
urýchlene uplatňovali záruky pre mladých 
ľudí a aby zriadili účinnejšie 
a dostupnejšie služby verejnej 
zamestnanosti s cieľom poskytnúť 
primerané pracovné miesta a odbornú 
prípravu pre mladých ľudí; žiada 
Komisiu, aby podporila regióny a členské 
štáty, ktoré chcú na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni zaviesť systémy 
záruk pre mladých ľudí; žiada Radu EÚ, 
aby výrazne zvýšila finančné dotácie na 
túto iniciatívu, pričom by nadviazala na 
odporúčanie MOP na jej vykonávanie vo 
výške 21 miliárd EUR;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 58
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že by sa mali vypracovať 
nové programy s cieľom poskytnúť 
mladým ľuďom kvalitné technologické 
vzdelanie a podporovať príležitosti, aby sa 
títo mladí ľudia mohli špecializovať alebo 
pracovať v inom členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Karima Delli, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že investície do programov 
systému záruk pre mladých by nemali byť 
predmetom úsporných opatrení;

Or. en


