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Ändringsförslag 1
Dimitar Stoyanov

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet är oroat över den 
höga ungdomsarbetslösheten, framför allt 
över de stora skillnaderna mellan de olika 
medlemsstaterna där arbetslöshetssiffran 
växlar mellan mindre än 15 procent och 
mer än 55 procent, och över det höga 
antalet unga som inte har gått ut 
grundskolan och saknar utbildning och 
sysselsättning (14 miljoner unga mellan 
15 och 30 år som varken arbetar eller 
studerar). Ungdomsarbetslösheten sätter 
hela det europeiska projektet på spel och
hotar den ekonomiska utvecklingen och 
livskraften i ett Europa med likartad 
livskvalitet och likartade 
arbetsförhållanden samt den ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning i 
EU:s regioner som föreskrivs i artikel 174 i 
EUF-fördraget.

1. Europaparlamentet är oroat över den 
exceptionellt höga ungdomsarbetslösheten, 
framför allt över de oproportionerligt stora 
skillnaderna mellan de olika 
medlemsstaterna där arbetslöshetssiffran 
växlar mellan mindre än 15 procent och 
mer än 55 procent, och över det höga 
antalet unga som inte har tillgång till 
grund- och yrkesutbildning, vilket hindrar 
dem från att få nödvändig yrkeserfarenhet 
och social erfarenhet (15 miljoner unga 
mellan 15 och 29 år som varken arbetar 
eller studerar). Ungdomsarbetslösheten 
utgör en allvarlig risk för 
konkurrenskraften och den ekonomiska 
utvecklingen i ett Europa med likartad 
livskvalitet och likartade 
arbetsförhållanden samt den ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning i 
EU:s regioner som föreskrivs i artikel 174 i 
EUF-fördraget.

Or. bg

Ändringsförslag 2
Andreas Mölzer

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet är oroat över den 
höga ungdomsarbetslösheten, framför allt 
över de stora skillnaderna mellan de olika 
medlemsstaterna där arbetslöshetssiffran 

1. Europaparlamentet är oroat över den 
höga ungdomsarbetslösheten, framför allt 
över de stora skillnaderna mellan de olika 
medlemsstaterna där arbetslöshetssiffran 
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växlar mellan mindre än 15 procent och 
mer än 55 procent, och över det höga 
antalet unga som inte har gått ut 
grundskolan och saknar utbildning och 
sysselsättning (14 miljoner unga mellan 
15 och 30 år som varken arbetar eller 
studerar). Ungdomsarbetslösheten sätter 
hela det europeiska projektet på spel och
hotar den ekonomiska utvecklingen och 
livskraften i ett Europa med likartad 
livskvalitet och likartade 
arbetsförhållanden samt den ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning i 
EU:s regioner som föreskrivs i artikel 174 i 
EUF-fördraget.

växlar mellan mindre än 15 procent och 
mer än 55 procent, och över det höga 
antalet unga som inte har gått ut 
grundskolan och saknar utbildning och 
sysselsättning (14 miljoner unga mellan 
15 och 30 år som varken arbetar eller 
studerar). Ungdomsarbetslösheten är ett 
uttryck för skillnaderna i effektivitet och 
konkurrenskraft mellan medlemsstaternas 
ekonomier. Dessa stora skillnader hotar
den ekonomiska utvecklingen och 
livskraften i ett Europa med likartad 
livskvalitet och likartade 
arbetsförhållanden samt den ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning i 
EU:s regioner som föreskrivs i artikel 174 i 
EUF-fördraget, och parlamentet 
rekommenderar därför snabba och 
djupgående strukturreformer i 
krisländerna.

Or. de

Ändringsförslag 3
Younous Omarjee

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet är oroat över den 
höga ungdomsarbetslösheten, framför allt 
över de stora skillnaderna mellan de olika 
medlemsstaterna där arbetslöshetssiffran 
växlar mellan mindre än 15 procent och 
mer än 55 procent, och över det höga 
antalet unga som inte har gått ut 
grundskolan och saknar utbildning och 
sysselsättning (14 miljoner unga mellan 
15 och 30 år som varken arbetar eller 
studerar). Ungdomsarbetslösheten sätter 
hela det europeiska projektet på spel och 
hotar den ekonomiska utvecklingen och 
livskraften i ett Europa med likartad 
livskvalitet och likartade 

1. Europaparlamentet är oroat över den 
höga ungdomsarbetslösheten, framför allt 
över de stora skillnaderna mellan de olika 
medlemsstaterna där arbetslöshetssiffran 
växlar mellan mindre än 15 procent och 
mer än 60 procent, och över det höga 
antalet unga som inte har gått ut
grundskolan och saknar utbildning och 
sysselsättning (14 miljoner unga mellan 
15 och 30 år som varken arbetar eller 
studerar). Ungdomsarbetslösheten sätter 
hela det europeiska projektet på spel och 
hotar den ekonomiska utvecklingen och 
livskraften i ett Europa med likartad 
livskvalitet och likartade 
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arbetsförhållanden samt den ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning i 
EU:s regioner som föreskrivs i artikel 174 i 
EUF-fördraget.

arbetsförhållanden samt den ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning i 
EU:s regioner som föreskrivs i artikel 174 i 
EUF-fördraget. Parlamentet påminner om 
att ungdomar har rätt till en 
sysselsättning av kvalitet som motsvarar 
deras utbildning och som medför att de 
kan leva ett värdigt och självständigt liv, i 
trygghet och utan fattigdom.

Or. fr

Ändringsförslag 4
Verónica Lope Fontagné

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet är oroat över den 
höga ungdomsarbetslösheten, framför allt 
över de stora skillnaderna mellan de olika 
medlemsstaterna där arbetslöshetssiffran 
växlar mellan mindre än 15 procent och 
mer än 55 procent, och över det höga 
antalet unga som inte har gått ut 
grundskolan och saknar utbildning och 
sysselsättning (14 miljoner unga mellan 
15 och 30 år som varken arbetar eller 
studerar). Ungdomsarbetslösheten sätter 
hela det europeiska projektet på spel och 
hotar den ekonomiska utvecklingen och 
livskraften i ett Europa med likartad 
livskvalitet och likartade 
arbetsförhållanden samt den ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning i 
EU:s regioner som föreskrivs i artikel 174 i 
EUF-fördraget.

1. Europaparlamentet är oroat över den 
höga ungdomsarbetslösheten, framför allt 
över de stora skillnaderna mellan de olika 
medlemsstaterna där arbetslöshetssiffran 
växlar mellan mindre än 15 procent och 
mer än 55 procent, och över det höga 
antalet unga som inte har gått ut 
grundskolan och saknar utbildning och 
sysselsättning (14 miljoner unga mellan 
15 och 30 år som varken arbetar eller 
studerar) till detta måste läggas otrygga 
anställningar för en ytterligare stor andel 
unga, trots att de har arbete. Dessa 
situationer sammantaget sätter hela det 
europeiska projektet på spel och hotar den 
ekonomiska utvecklingen och livskraften i 
ett Europa med likartad livskvalitet och 
likartade arbetsförhållanden samt den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning i EU:s regioner som 
föreskrivs i artikel 174 i EUF-fördraget.

Or. es
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Ändringsförslag 5
Patrice Tirolien

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet är oroat över den 
höga ungdomsarbetslösheten, framför allt 
över de stora skillnaderna mellan de olika 
medlemsstaterna där arbetslöshetssiffran 
växlar mellan mindre än 15 procent och 
mer än 55 procent, och över det höga 
antalet unga som inte har gått ut 
grundskolan och saknar utbildning och 
sysselsättning (14 miljoner unga mellan 
15 och 30 år som varken arbetar eller 
studerar). Ungdomsarbetslösheten sätter 
hela det europeiska projektet på spel och 
hotar den ekonomiska utvecklingen och 
livskraften i ett Europa med likartad 
livskvalitet och likartade 
arbetsförhållanden samt den ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning i 
EU:s regioner som föreskrivs i artikel 174 i 
EUF-fördraget.

1. Europaparlamentet är oroat över den 
höga ungdomsarbetslösheten, framför allt 
över de stora skillnaderna mellan de olika 
regionerna och medlemsstaterna i 
unionen där arbetslöshetssiffran växlar 
mellan mindre än 10 procent och mer än 
60 procent, och över det höga antalet unga 
som inte har gått ut grundskolan och saknar 
utbildning och sysselsättning (14 miljoner 
unga mellan 15 och 30 år som varken 
arbetar eller studerar). 
Ungdomsarbetslösheten sätter hela det 
europeiska projektet på spel och hotar den 
ekonomiska utvecklingen och livskraften i 
ett Europa med likartad livskvalitet och 
likartade arbetsförhållanden samt den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning i EU:s regioner som 
föreskrivs i artikel 174 i EUF-fördraget.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet är oroat över den 
höga ungdomsarbetslösheten, framför allt 
över de stora skillnaderna mellan de olika 
medlemsstaterna där arbetslöshetssiffran 
växlar mellan mindre än 15 procent och 
mer än 55 procent, och över det höga 
antalet unga som inte har gått ut 
grundskolan och saknar utbildning och 

1. Europaparlamentet är oroat över den 
höga ungdomsarbetslösheten, framför allt 
över de stora skillnaderna mellan de olika 
medlemsstaterna där arbetslöshetssiffran 
växlar mellan mindre än 15 procent och 
mer än 55 procent, och över det höga 
antalet unga som inte har gått ut 
grundskolan och saknar utbildning och 
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sysselsättning (14 miljoner unga mellan 
15 och 30 år som varken arbetar eller
studerar). Ungdomsarbetslösheten sätter 
hela det europeiska projektet på spel och 
hotar den ekonomiska utvecklingen och 
livskraften i ett Europa med likartad 
livskvalitet och likartade 
arbetsförhållanden samt den ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning i 
EU:s regioner som föreskrivs i artikel 174 i 
EUF-fördraget.

sysselsättning (14 miljoner unga mellan 
15 och 30 år som varken arbetar eller 
studerar). Ungdomsarbetslösheten sätter 
hela det europeiska projektet på spel, vilket 
leder till att EU:s framtida ekonomiska 
tillväxtpotential minskar, och hotar den 
ekonomiska utvecklingen och livskraften i 
ett Europa med likartad livskvalitet och 
likartade arbetsförhållanden samt den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning i EU:s regioner som 
föreskrivs i artikel 174 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 7
Patrice Tirolien

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet understryker de 
regionala inslagens betydelse när 
utbildnings- och stödpolitiken för 
ungdomar och arbetslösa fastställs, i syfte 
att bättre matcha verkligheten inom olika 
yrken och bättre följa upp berörda 
personer.

Or. fr

Ändringsförslag 8
Verónica Lope Fontagné

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar behovet 
av att arbeta med att söka efter lösningar 
som låter de unga i Europa, som inte 
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längre tror på traditionella lösningar på 
problemen på arbetsmarknaden 
(utbildning och arbete), ta sig ur detta 
dödläge och hitta individuella lösningar 
på sina olika situationer, och anpassa 
politiken till deras behov och inte tvärt 
om, med tanke på att de unga, på grund 
av sin socioekonomiska struktur, utgör en 
av de mest sårbara grupperna i unionen i 
fråga om arbete, framför allt i den 
nuvarande situationen med ekonomisk 
och finansiell kris, i fråga om deras stora 
antal på arbetsmarknaden och att de 
möter allvarligare arbetsrelaterade 
problem.

Or. es

Ändringsförslag 9
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att 
ungdomsarbetslösheten har nått ofattbara 
nivåer och att detta kräver mer effektiva 
åtgärder på EU-nivå samt på nationell 
och regional nivå. Parlamentet anser 
därför att i en tid då EU står inför många 
svårigheter och utmaningar är behovet av 
starka och innovativa ungdomar, som är 
beredda att ta itu med de utmaningar de 
ställs inför, större än någonsin.

Or. en

Ändringsförslag 10
Patrice Tirolien

Förslag till yttrande
Punkt 2



AM\939864SV.doc 9/37 PE513.123v02-00

SV

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att en 
stimulering av den ekonomiska
verksamheten är en förutsättning för att 
det ska vara möjligt att skapa en hållbar 
och varaktig sysselsättning och betonar 
att orsakerna till den nuvarande situationen 
är strukturella och har sitt ursprung i 
utbildnings- och sysselsättningspolitiken 
som bör justeras. Nya och mer tilltalande
undervisningsstrategier med fler regionala 
inslag bör tas fram som främjar 
genomförandet av effektivare strategier 
för en övergång till arbetslivet (med bättre 
sammankoppling mellan skola och 
arbete) och skapar ett tryggare arbetsliv.

2. Europaparlamentet understryker att 
utöver den ekonomiska kris som Europa 
genomgår är orsakerna till den nuvarande 
situationen strukturella och har sitt 
ursprung i utbildnings- och 
sysselsättningspolitiken som bör 
förbättras. Nya och mer tilltalande
undervisningsstrategier för alla bör tas 
fram, vilka särskilt främjar genomförandet 
av en effektiv övergång till arbetslivet för 
ungdomar som går ut skolan och skapar 
ett tryggare arbetsliv.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Verónica Lope Fontagné

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att en 
stimulering av den ekonomiska 
verksamheten är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att skapa en hållbar och 
varaktig sysselsättning och betonar att
orsakerna till den nuvarande situationen 
är strukturella och har sitt ursprung i
utbildnings- och sysselsättningspolitiken
som bör justeras. Nya och mer tilltalande 
undervisningsstrategier med fler 
regionala inslag bör tas fram som främjar 
genomförandet av effektivare strategier för 
en övergång till arbetslivet (med bättre 
sammankoppling mellan skola och arbete) 
och skapar ett tryggare arbetsliv.

2. Europaparlamentet understryker att en 
stimulering av den ekonomiska 
verksamheten är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att skapa en hållbar och 
varaktig sysselsättning och betonar att
behovet att rätta till de strukturella
problemen som uppkommit genom
utbildnings- och sysselsättningspolitiken.
Det krävs mer attraktiva pedagogiska 
strategier med större regional integration, 
med tanke på de olika situationerna, och 
en mer flexibel tillämpning av dessa för 
att passa regionernas behov och 
egenskaper, som främjar genomförandet 
av effektivare strategier för en övergång till 
arbetslivet (med bättre sammankoppling 
mellan skola och arbete) och skapar ett 
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tryggare arbetsliv.

Or. es

Ändringsförslag 12
Karima Delli, Ana Miranda

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att en 
stimulering av den ekonomiska 
verksamheten är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att skapa en hållbar och 
varaktig sysselsättning och betonar att 
orsakerna till den nuvarande situationen är 
strukturella och har sitt ursprung i 
utbildnings- och sysselsättningspolitiken 
som bör justeras. Nya och mer tilltalande 
undervisningsstrategier med fler 
regionala inslag bör tas fram som främjar
genomförandet av effektivare strategier för 
en övergång till arbetslivet (med bättre 
sammankoppling mellan skola och arbete) 
och skapar ett tryggare arbetsliv.

2. Europaparlamentet understryker att en 
stimulering av den ekonomiska 
verksamheten är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att skapa en värdig,
hållbar och varaktig sysselsättning och 
betonar att orsakerna till den nuvarande 
situationen är strukturella och har bland 
annat sitt ursprung i utbildnings- och 
sysselsättningspolitiken som bör justeras
för att främja genomförandet av 
effektivare strategier för en övergång till 
arbetslivet (med bättre sammankoppling 
mellan skola och arbete) och skapa ett 
tryggare arbetsliv.

Or. en

Ändringsförslag 13
Younous Omarjee

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att en 
stimulering av den ekonomiska 
verksamheten är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att skapa en hållbar och 
varaktig sysselsättning och betonar att 
orsakerna till den nuvarande situationen är 

2. Europaparlamentet understryker att en 
stimulering av den ekonomiska 
verksamheten är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att skapa en hållbar och 
varaktig sysselsättning och betonar att 
orsakerna till den nuvarande situationen är 
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strukturella och har sitt ursprung i 
utbildnings- och sysselsättningspolitiken 
som bör justeras. Nya och mer tilltalande 
undervisningsstrategier med fler regionala 
inslag bör tas fram som främjar 
genomförandet av effektivare strategier för 
en övergång till arbetslivet (med bättre 
sammankoppling mellan skola och arbete) 
och skapar ett tryggare arbetsliv.

strukturella och har sitt ursprung i 
utbildnings- och sysselsättningspolitiken 
som bör justeras. Nya och mer tilltalande 
undervisningsstrategier med fler regionala 
inslag bör tas fram som främjar 
genomförandet av effektivare strategier för 
en övergång till arbetslivet (med bättre 
sammankoppling mellan skola och arbete) 
och skapar ett tryggare arbetsliv. 
Parlamentet understryker att den 
ekonomiska krisen och 
åtstramningsåtgärderna medför 
oroväckande konsekvenser för 
ungdomarnas situation samt påminner 
om att budgetnedskärningar allvarligt 
undergräver investeringar i sådana 
områden som är särskilt viktiga för 
ungdomarnas framtid, bland annat 
utbildning, forskning och innovation.

Or. fr

Ändringsförslag 14
Dimitar Stoyanov

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att en 
stimulering av den ekonomiska 
verksamheten är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att skapa en hållbar och
varaktig sysselsättning och betonar att 
orsakerna till den nuvarande situationen är 
strukturella och har sitt ursprung i 
utbildnings- och sysselsättningspolitiken 
som bör justeras. Nya och mer tilltalande 
undervisningsstrategier med fler regionala 
inslag bör tas fram som främjar 
genomförandet av effektivare strategier för 
en övergång till arbetslivet (med bättre 
sammankoppling mellan skola och arbete) 
och skapar ett tryggare arbetsliv.

2. Europaparlamentet understryker att en 
stimulering av den ekonomiska 
verksamheten är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att skapa en hållbar, stabil
och varaktig sysselsättning och betonar att 
orsakerna till den nuvarande situationen är 
strukturella och har sitt ursprung i 
utbildnings- och sysselsättningspolitiken 
som bör justeras genom att skapa nya och 
mer tilltalande undervisningsstrategier som 
svarar mot näringslivets behov och 
innehåller fler regionala inslag som 
främjar genomförandet av effektivare 
strategier för en övergång till arbetslivet 
(med bättre sammankoppling mellan skola 



PE513.123v02-00 12/37 AM\939864SV.doc

SV

och arbete).

Or. bg

Ändringsförslag 15
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att en 
stimulering av den ekonomiska 
verksamheten är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att skapa en hållbar och 
varaktig sysselsättning och betonar att 
orsakerna till den nuvarande situationen är 
strukturella och har sitt ursprung i 
utbildnings- och sysselsättningspolitiken 
som bör justeras. Nya och mer tilltalande 
undervisningsstrategier med fler regionala 
inslag bör tas fram som främjar 
genomförandet av effektivare strategier för 
en övergång till arbetslivet (med bättre 
sammankoppling mellan skola och arbete) 
och skapar ett tryggare arbetsliv.

2. Europaparlamentet understryker att en 
stimulering av den ekonomiska 
verksamheten är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att skapa en hållbar och 
varaktig sysselsättning och betonar att 
orsakerna till den nuvarande situationen är 
strukturella och har sitt ursprung i 
utbildnings- och sysselsättningspolitiken 
som bör justeras. Nya och mer tilltalande 
undervisningsstrategier med fler regionala 
inslag bör tas fram som främjar 
genomförandet av effektivare strategier för 
en övergång till arbetslivet (med bättre 
sammankoppling mellan skola och arbete) 
och skapar ett tryggare arbetsliv. Förutom 
detta är det viktigt att bestämma vilka 
områden som ska prioriteras för 
utveckling i varje region och utforma eller 
skapa program för ungdomars 
företagande i denna inriktning.

Or. pt

Ändringsförslag 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att en 2. Europaparlamentet understryker att en 
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stimulering av den ekonomiska 
verksamheten är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att skapa en hållbar och 
varaktig sysselsättning och betonar att 
orsakerna till den nuvarande situationen är 
strukturella och har sitt ursprung i 
utbildnings- och sysselsättningspolitiken 
som bör justeras. Nya och mer tilltalande 
undervisningsstrategier med fler regionala 
inslag bör tas fram som främjar 
genomförandet av effektivare strategier för 
en övergång till arbetslivet (med bättre 
sammankoppling mellan skola och arbete),
och skapar ett tryggare arbetsliv.

stimulering av den ekonomiska 
verksamheten är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att skapa en hållbar och 
varaktig sysselsättning och betonar att 
orsakerna till den nuvarande situationen är 
strukturella och har sitt ursprung i 
utbildnings- och sysselsättningspolitiken 
som bör justeras. Nya och mer tilltalande 
undervisningsstrategier med fler regionala 
inslag bör tas fram som främjar 
genomförandet av effektivare strategier för 
en övergång till arbetslivet (med bättre 
sammankoppling mellan skola och arbete),
skapar ett tryggare arbetsliv och även 
inbegriper obligatorisk praktik i alla 
filialer under studieperioden så att en 
första yrkeserfarenhet kan erhållas inom 
studieområdet.

Or. ro

Ändringsförslag 17
Marietje Schaake

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att en 
stimulering av den ekonomiska 
verksamheten är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att skapa en hållbar och 
varaktig sysselsättning och betonar att 
orsakerna till den nuvarande situationen är 
strukturella och har sitt ursprung i 
utbildnings- och sysselsättningspolitiken 
som bör justeras. Nya och mer tilltalande 
undervisningsstrategier med fler regionala 
inslag bör tas fram som främjar 
genomförandet av effektivare strategier för 
en övergång till arbetslivet (med bättre 
sammankoppling mellan skola och arbete) 
och skapar ett tryggare arbetsliv.

2. Europaparlamentet understryker att en 
stimulering av den ekonomiska 
verksamheten är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att skapa en hållbar och 
varaktig sysselsättning och betonar att 
orsakerna till den nuvarande situationen är 
strukturella och har sitt ursprung i 
utbildnings- och sysselsättningspolitiken 
som bör justeras. Nya och mer tilltalande 
undervisningsstrategier med fler regionala 
inslag bör tas fram som främjar 
genomförandet av effektivare strategier för 
en övergång till arbetslivet (med bättre 
sammankoppling mellan skola och arbete, 
framför allt genom dubbla 
utbildningssystem) och skapar ett tryggare 
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arbetsliv.

Or. en

Ändringsförslag 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att en 
stimulering av den ekonomiska 
verksamheten är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att skapa en hållbar och 
varaktig sysselsättning och betonar att 
orsakerna till den nuvarande situationen är 
strukturella och har sitt ursprung i 
utbildnings- och sysselsättningspolitiken 
som bör justeras. Nya och mer tilltalande 
undervisningsstrategier med fler regionala 
inslag bör tas fram som främjar 
genomförandet av effektivare strategier för 
en övergång till arbetslivet (med bättre 
sammankoppling mellan skola och arbete) 
och skapar ett tryggare arbetsliv.

2. Europaparlamentet understryker att en 
stimulering av den ekonomiska 
verksamheten är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att skapa en hållbar och 
varaktig sysselsättning och betonar att 
orsakerna till den nuvarande situationen är 
strukturella och har sitt ursprung i 
utbildnings- och sysselsättningspolitiken 
som bör justeras. Nya och mer tilltalande 
undervisningsstrategier med fler regionala 
inslag bör tas fram och nätverk av 
plattformar för utbyte av erfarenheter och 
bästa metoder mellan regionerna och 
medlemsstaterna bör inrättas som främjar 
genomförandet av effektivare strategier för 
en övergång till arbetslivet (med bättre 
sammankoppling mellan skola och arbete) 
och skapar ett tryggare arbetsliv.

Or. en

Ändringsförslag 19
Marietje Schaake

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar vikten av 
att ta itu med den geografiska obalansen 
mellan utbudet av och efterfrågan på 
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arbetstillfällen i och mellan 
medlemsstater, framför allt genom 
reformer av Eures, i syfte att öka 
sysselsättningsmöjligheterna för 
ungdomar.

Or. en

Ändringsförslag 20
Verónica Lope Fontagné

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att den 
regionala politiken i Europa, som 
förstärker och kompletterar 
medlemsstaternas försök att stimulera den 
ekonomiska aktiviteten och främja 
sysselsättningen inom sina territorier, 
särskilt i de mest påverkade regionerna, 
är ett av unionens mest grundläggande 
verktyg för att hjälpa till att övervinna den 
nuvarande situationen genom att styra 
och orientera genomförandet av 
erforderliga strukturella reformer och 
koncentrera investeringarna till 
prioriterade åtgärder. Parlamentet anser 
det även vara nödvändigt att vidta 
koordinerade åtgärder tillsammans med 
fonderna inom den gemensamma 
strategiska ramen (Eruf, ESF, 
Sammanhållningsfonden, EJFLU och 
EHFF) för att tillsammans främja 
konkurrenskraft och konvergens, för att 
fastställa vilka investeringsprioriteringar 
som är mest lämpliga för varje land och 
europeisk region samt ge stöd till alla de 
finansiella instrument som kan skapa 
privata investeringar så att man parallellt 
kan fördubbla effekten av de nationella 
investeringarna.

Or. es
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Ändringsförslag 21
Verónica Lope Fontagné

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet understryker att 
för att det ska finnas ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning är det 
nödvändigt att genomföra investeringar i 
de regioner som har sämst 
förutsättningar. Strukturfonderna måste 
hjälpa till att genomföra dessa 
investeringar och undvika att regioner 
saknar eller knappt har någon aktivitet 
alls för att på så sätt stödja privata 
investeringar och ekonomisk och regional 
utveckling.

Or. es

Ändringsförslag 22
Verónica Lope Fontagné

Förslag till yttrande
Punkt 2c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2c. Europaparlamentet understryker 
vikten av att främja våra ungdomars 
rörlighet både på nationell och europeisk 
nivå, vilket ger dem både personlig som 
yrkesmässig utveckling.

Or. es
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Ändringsförslag 23
Patrice Tirolien

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det krävs en 
helhetssyn och framförhållning för att få 
till stånd en verkligt effektiv 
sysselsättningspolitik, med tanke på att 
15 procent av arbetstillfällena kommer att 
försvinna och lika många procent nya 
skapas varje år. Parlamentet anser att det 
behövs kvalifikationer som på ett effektivt 
sätt främjar en inledande och fortsatt 
matchning av kompetenserna med 
företagens och näringslivets behov i EU:s
samtliga regioner.

3. Europaparlamentet anser att 
arbetstillfällen försvinner och skapas på 
arbetsmarknaden inom olika ekonomiska 
sektorer och att det därför krävs ett 
fortlöpande arbete avseende utbildning 
av, skyddssystem för och uppföljning av 
de arbetslösa, i syfte att på bästa sätt 
stödja företagen och de anställda under 
denna strukturella instabilitet. 
Parlamentet anser att en effektiv 
sysselsättningspolitik bör inriktas på 
sådana kvalifikationer och kompetenser 
som tillgodoser behoven hos ekonomiska 
aktörer i EU:s verksamhetsregioner.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Karima Delli, Ana Miranda

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det krävs en 
helhetssyn och framförhållning för att få 
till stånd en verkligt effektiv 
sysselsättningspolitik, med tanke på att 
15 procent av arbetstillfällena kommer att 
försvinna och lika många procent nya 
skapas varje år. Parlamentet anser att det 
behövs kvalifikationer som på ett effektivt 
sätt främjar en inledande och fortsatt 
matchning av kompetenserna med 
företagens och näringslivets behov i EU:s 
samtliga regioner.

3. Europaparlamentet anser att det krävs en 
helhetssyn och framförhållning för att få 
till stånd en verkligt effektiv 
sysselsättningspolitik som särskilt 
uppmärksammar de mest marginaliserade 
befolkningsgrupperna som löper störst 
risk att bli arbetslösa, samt särskilda 
territoriella svårigheter. Parlamentet anser 
att det behövs kvalifikationer som på ett 
effektivt sätt främjar en inledande och 
fortsatt matchning av kompetenserna med 
företagens och näringslivets behov i EU:s 
samtliga regioner.
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Or. en

Ändringsförslag 25
Verónica Lope Fontagné

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det krävs en 
helhetssyn och framförhållning för att få 
till stånd en verkligt effektiv 
sysselsättningspolitik, med tanke på att 
15 procent av arbetstillfällena kommer att 
försvinna och lika många procent nya 
skapas varje år. Parlamentet anser att det
behövs kvalifikationer som på ett effektivt 
sätt främjar en inledande och fortsatt 
matchning av kompetenserna med 
företagens och näringslivets behov i EU:s 
samtliga regioner.

3. Europaparlamentet anser att det krävs en 
helhetssyn och framförhållning i fråga om 
de förändringar som krävs för att få till 
stånd verkligt hållbar tillväxt och 
sysselsättning, med tanke på att 15 procent 
av arbetstillfällena kommer att försvinna 
och lika många procent nya skapas varje 
år. Parlamentet anser att åtgärderna 
endast kommer att vara effektiva om man 
skapar nära förbindelser mellan dem alla 
så att man ökar produktiviteten, 
stimulerar till privata investeringar och 
främjar de områden som har högre 
tillväxtpotential, särskilt de som är rör 
grön ekonomi och IKT. Parlamentet anser 
att det i detta sammanhang är viktigt att 
utveckla humankapitalets kapacitet och 
bedriva en utbildningspolitik som på ett 
effektivt sätt främjar en inledande och 
fortsatt matchning av kompetenserna med 
företagens och näringslivets behov i EU:s 
samtliga regioner.

Or. es

Ändringsförslag 26
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det krävs en 3. Europaparlamentet anser att det krävs en 
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helhetssyn och framförhållning för att få 
till stånd en verkligt effektiv 
sysselsättningspolitik, med tanke på att 
15 procent av arbetstillfällena kommer att 
försvinna och lika många procent nya 
skapas varje år. Parlamentet anser att det 
behövs kvalifikationer som på ett effektivt 
sätt främjar en inledande och fortsatt 
matchning av kompetenserna med 
företagens och näringslivets behov i EU:s 
samtliga regioner.

helhetssyn och framförhållning för att få 
till stånd en verkligt effektiv 
sysselsättningspolitik, med tanke på att 
15 procent av arbetstillfällena kommer att 
försvinna och lika många procent nya 
skapas varje år. Parlamentet betonar 
vikten av att överbrygga klyftan mellan 
högre utbildning och arbetsmarknaden 
och understryker att den bristande 
överensstämmelsen mellan utbildning och 
dagens arbetstillfällen måste rättas till, i 
första hand av utbildningsinstitutionerna. 
Parlamentet uppmanar EU:s 
utbildningsministrar och institutioner för 
högre utbildningar att införa lärlings- och 
praktikmoment i kursplanen för alla 
relevanta kurser och program. 
Parlamentet anser att det behövs 
kvalifikationer som på ett effektivt sätt 
främjar en inledande och fortsatt 
matchning av kompetenserna med 
företagens och näringslivets behov i EU:s 
samtliga regioner.

Or. en

Ändringsförslag 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det krävs en 
helhetssyn och framförhållning för att få 
till stånd en verkligt effektiv 
sysselsättningspolitik, med tanke på att 
15 procent av arbetstillfällena kommer att 
försvinna och lika många procent nya 
skapas varje år. Parlamentet anser att det 
behövs kvalifikationer som på ett effektivt 
sätt främjar en inledande och fortsatt 
matchning av kompetenserna med 
företagens och näringslivets behov i EU:s 

3. Europaparlamentet anser att det krävs en 
helhetssyn och framförhållning för att få 
till stånd en verkligt effektiv 
sysselsättningspolitik, med tanke på att 
15 procent av arbetstillfällena kommer att 
försvinna och lika många procent nya 
skapas varje år. Parlamentet anser att det 
behövs kvalifikationer som på ett effektivt 
sätt främjar en inledande och fortsatt 
matchning av kompetenserna med 
företagens och näringslivets behov i EU:s 
samtliga regioner och för att undvika en 
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samtliga regioner. ökning av arbetskraftsbehovet inom yrken 
som redan är otillräckliga.

Or. ro

Ändringsförslag 28
Dimitar Stoyanov

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet efterlyser mer 
stabilitet och trygghet på arbetsplatserna 
och uppmanar till att förebyggande 
mekanismer inrättas för att hindra 
arbetsgivare från att exploatera unga 
européer, vilket är brukligt i vissa 
medlemsstater.

Or. bg

Ändringsförslag 29
Verónica Lope Fontagné

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påminner om att 
små och medelstora företag är motorn i 
Europa, hörnstenen för sysselsättningen 
och den främsta vägen för att ta sig ur 
krisen. Parlamentet anser det därför vara 
nödvändigt att förbättra tillgången till 
finansiering och företagsklimatet där de 
bedriver sin verksamhet.

Or. es

Ändringsförslag 30
Petru Constantin Luhan
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Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet anser att, städer 
och regioner, vid sidan av EU:s 
sysselsättningsstrategier, måste bidra på 
ett avsevärt sätt till att utvärdera lokala 
arbetsmarknader och skräddarsy program 
för ungdomar.

Or. en

Ändringsförslag 31
Dimitar Stoyanov

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och de regionala och 
lokala myndigheterna att göra utbildnings-
och sysselsättningspolitiken mer effektiv 
och påpekar att denna politik bör grunda 
sig på tre hörnstenar: god framförhållning 
så att man på ett bättre sätt kan förutse hur 
arbetsmarknaden utvecklar sig och anpassa 
grund- och yrkesutbildningen efter den, ett 
aktivare deltagande av alla berörda aktörer 
och en regional strategi med mekanismer 
som gör det lättare att upptäcka problem, 
att fatta effektivare beslut och att se vilka 
kvalifikationer som behövs.

4. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och de regionala och 
lokala myndigheterna att utarbeta 
strategier för utbildning och utvidgning 
av arbetsmarknaden genom ökat 
internationellt samarbete som bör grunda 
sig på tre hörnstenar: god framförhållning 
så att man på ett bättre sätt kan analysera
hur arbetsmarknaden utvecklar sig och 
anpassa grund- och yrkesutbildningen efter 
den, ett aktivare deltagande av alla berörda 
aktörer och lokala samarbetspartners samt
en regional strategi med mekanismer som 
gör det lättare att upptäcka problem, att 
fatta effektivare beslut och att se vilka 
kvalifikationer som behövs.

Or. bg

Ändringsförslag 32
Karima Delli, Ana Miranda
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Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och de regionala och 
lokala myndigheterna att göra utbildnings-
och sysselsättningspolitiken mer effektiv 
och påpekar att denna politik bör grunda 
sig på tre hörnstenar: god framförhållning 
så att man på ett bättre sätt kan förutse hur 
arbetsmarknaden utvecklar sig och anpassa 
grund- och yrkesutbildningen efter den, ett 
aktivare deltagande av alla berörda aktörer
och en regional strategi med mekanismer 
som gör det lättare att upptäcka problem, 
att fatta effektivare beslut och att se vilka 
kvalifikationer som behövs.

4. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och de regionala och 
lokala myndigheterna att göra utbildnings-
och sysselsättningspolitiken mer effektiv 
och påpekar att denna politik bör grunda 
sig på tre hörnstenar:

– God framförhållning så att man på ett 
bättre sätt kan förutse hur arbetsmarknaden 
utvecklar sig och anpassa grund- och 
yrkesutbildningen efter den. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att i nära samarbete med 
medlemsstaterna fastställa medel- och 
långfristiga prognoser för de kompetenser 
som krävs av den lokala och regionala 
arbetsmarknaden,
– Ett aktivare deltagande av alla berörda 
aktörer, inbegripet 
ungdomsorganisationer.
– En regional strategi med mekanismer 
inom ramen för de integrerade 
territoriella utvecklingsstrategierna som 
tar hänsyn till lokala behov och 
territoriella särdrag och därmed 
möjliggör en bättre identifiering av 
framtidsorienterade arbetstillfällen, 
framför allt i innovativa sektorer som 
gröna segment och sociala företag, som 
gör det lättare att upptäcka problem, att 
fatta effektivare beslut och att se vilka 
kvalifikationer som behövs.



AM\939864SV.doc 23/37 PE513.123v02-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och de regionala och 
lokala myndigheterna att göra utbildnings-
och sysselsättningspolitiken mer effektiv 
och påpekar att denna politik bör grunda 
sig på tre hörnstenar: god framförhållning 
så att man på ett bättre sätt kan förutse hur 
arbetsmarknaden utvecklar sig och anpassa 
grund- och yrkesutbildningen efter den, ett 
aktivare deltagande av alla berörda aktörer
och en regional strategi med mekanismer 
som gör det lättare att upptäcka problem, 
att fatta effektivare beslut och att se vilka 
kvalifikationer som behövs.

4. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och de regionala och 
lokala myndigheterna att genomföra de 
åtgärder som utarbetats inom ramen för 
ungdomsgarantin, för att främja utbyten 
av framgångsrika modeller som har lett 
till en minskning av 
ungdomsarbetslösheten samt av antalet 
personer som varken arbetar eller 
studerar samt att göra utbildnings- och 
sysselsättningspolitiken mer effektiv och 
påpekar att denna politik bör grunda sig på 
tre hörnstenar: god framförhållning så att 
man på ett bättre sätt kan förutse hur 
arbetsmarknaden utvecklar sig och anpassa 
grund- och yrkesutbildningen efter den, ett 
aktivare deltagande av alla berörda aktörer
och en regional strategi med mekanismer 
som gör det lättare att upptäcka problem, 
att fatta effektivare beslut och att se vilka 
kvalifikationer som behövs.

Or. en

Ändringsförslag 34
Marietje Schaake

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och de regionala och 

4. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och de regionala och 
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lokala myndigheterna att göra utbildnings-
och sysselsättningspolitiken mer effektiv 
och påpekar att denna politik bör grunda 
sig på tre hörnstenar: god framförhållning 
så att man på ett bättre sätt kan förutse hur 
arbetsmarknaden utvecklar sig och anpassa 
grund- och yrkesutbildningen efter den, ett 
aktivare deltagande av alla berörda aktörer
och en regional strategi med mekanismer 
som gör det lättare att upptäcka problem, 
att fatta effektivare beslut och att se vilka 
kvalifikationer som behövs.

lokala myndigheterna att göra utbildnings-
och sysselsättningspolitiken mer effektiv 
och påpekar att denna politik bör grunda 
sig på tre hörnstenar: god framförhållning 
så att man på ett bättre sätt kan förutse hur 
arbetsmarknaden utvecklar sig och anpassa 
grund- och yrkesutbildningen efter den, ett 
aktivare deltagande av alla berörda aktörer, 
framför allt den privata sektorn, och en 
regional strategi med mekanismer som gör 
det lättare att upptäcka problem, att fatta 
effektivare beslut och att se vilka 
kvalifikationer som behövs.

Or. en

Ändringsförslag 35
Karima Delli, Ana Miranda

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att främja ungdomars 
rörlighet mot bakgrund av ökat 
erkännande av kompetenser och 
kvalifikationer, bättre samordning mellan 
sociala trygghetssystem och förbättrad 
tillgång till bostäder till rimliga priser, 
inbegripet sociala bostäder, samt till 
krediter.

Or. en

Ändringsförslag 36
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet framhåller 
betydelsen av utbildningsprogram under 
hela livet i syfte att främja omskolning. I 
detta avseende understryker parlamentet 
de effektiva europeiska programmen som 
bör fortsätta och stärkas under nästa 
budgetperiod.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Patrice Tirolien

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och deras regioner att 
utveckla åtgärder för att motverka att 
ungdomar lämnar skolan i förtid och för 
att hjälpa dem tillbaka. I detta avseende 
betonar parlamentet att det är viktigt att i 
många medlemsstater införa stödåtgärder 
och studievägledning till gymnasieelever 
och studenter på universitet.

Or. fr

Ändringsförslag 38
Marietje Schaake

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft medlemsstaterna att upphäva 
befintliga hinder för gränsöverskridande 
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lärlings- och praktikprogram för att skapa 
en bättre balans mellan utbudet av och 
efterfrågan på arbetsbaserade 
utbildningsmöjligheter för ungdomar och 
därigenom öka deras rörlighet och 
anställbarhet, framför allt i 
gränsregioner.

Or. en

Ändringsförslag 39
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att inte genomföra stora 
nedskärningar i viktiga områden som 
utbildning och innovation eftersom 
sådana nedskärningar, tillsammans med 
de andra negativa effekterna av den 
ekonomiska och finansiella krisen, utgör 
ett allvarligt hinder mot bekämpningen av 
ungdomsarbetslösheten.

Or. en

Ändringsförslag 40
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att enligt 
programmet för social förändring och 
social innovation 2014–2020 otillräckliga 
kunskaper är en faktor som begränsar 
den sociala innovationen i EU. Därför bör 
medlemsstaterna och de regionala och 
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lokala myndigheterna främja spridningen 
av stödprogram för ungdomars 
företagande och ta hänsyn till de 
regionala särdragen i befintliga 
företagandeprogram, eftersom dessa 
särdrag är avgörande för framgången hos 
ungdomars initiativ, särskilt i de yttersta 
randområdena.

Or. pt

Ändringsförslag 41
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i sina respektive 
utbildningssystem främja sådana 
yrkesutbildningar som knappast 
värdesätts i skol- och 
universitetsutbildningar. Dessa 
yrkesutbildningar har en stor potential för 
sysselsättning inom medlemsstaternas 
territorium.

Or. fr

Ändringsförslag 42
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet betonar att EU:s 
program, framför allt strukturfonderna 
och Sammanhållningsfonden, var de mest 
effektiva instrumenten för att inrätta nya 
arbetstillfällen för ungdomar och därför 
bör dessa program uppmärksammas 
ytterligare och varje region bör fullt ut 
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utnyttja tillgänglig EU-finansiering till 
förmån för ungdomar.

Or. en

Ändringsförslag 43
Karima Delli, Ana Miranda

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser en 
samordnad aktion av de europeiska 
fonderna, framför allt instrumenten för 
sammanhållningspolitiken, i synnerhet 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Eruf, för att råda bot på detta gissel.

5. Europaparlamentet efterlyser en 
samordnad aktion av de europeiska 
fonderna, framför allt instrumenten för 
sammanhållningspolitiken, i synnerhet 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Eruf, för att råda bot på detta gissel.
Parlamentet betonar att för 
programperioden 2014–2020 är det 
absolut nödvändigt att avsätta minst 
25 procent av de 
sammanhållningspolitiska anslagen till 
ESF samt att öronmärka minst 20 procent 
av ESF till Europa 2020-strategins 
flaggskeppsinitiativ om främjande av 
social integration och bekämpning av 
fattigdom, inom ramen för vilket 
ungdomsarbetslöshet bör vara en 
prioritering. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och de lokala och 
regionala myndigheterna att inrätta 
integrerade territoriella 
utvecklingsstrategier – och att använda 
nya instrument för att stödja dem, 
däribland utbildning – framför allt för att 
skapa sysselsättningsmöjligheter för 
ungdomar samt stödja uppbyggnad och
modernisering av tillgänglig social 
infrastruktur.

Or. en
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Ändringsförslag 44
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser en 
samordnad aktion av de europeiska 
fonderna, framför allt instrumenten för 
sammanhållningspolitiken, i synnerhet 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Eruf, för att råda bot på detta gissel.

5. Europaparlamentet efterlyser en 
samordnad aktion av de europeiska 
fonderna, framför allt instrumenten för 
sammanhållningspolitiken, i synnerhet 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Eruf, för att råda bot på detta gissel.
Parlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken, främst ESF, 
kan bidra till att hjälpa företag att 
anställa ungdomar och minska 
ungdomsarbetslösheten. ESF ska också 
bidra till att minska beskattningen för 
företag som anställer ungdomar för att 
främja inrättande av arbetstillfällen för 
ungdomar och minska byråkratin för 
företag som ansöker om EU-finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 45
Verónica Lope Fontagné

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser en 
samordnad aktion av de europeiska 
fonderna, framför allt instrumenten för 
sammanhållningspolitiken, i synnerhet 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Eruf, för att råda bot på detta gissel.

5. Europaparlamentet efterlyser en 
samordnad aktion av de europeiska 
fonderna, framför allt instrumenten för 
sammanhållningspolitiken, i synnerhet 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Eruf, för att råda bot på detta gissel genom 
att tillämpa nödvändiga åtgärder för 
arbetsmarknaden och utbildning i syfte att 
stödja arbetstagares övergång mot 
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produktionssektorns behov och nya 
kvalifikationer och anställningar 
(inklusive, bland annat, gröna jobb, jobb 
som krävs på grund av demografiska 
tendenser, ny teknik och diversifiering av 
sysselsättningen på landsbygden.

Or. es

Ändringsförslag 46
Younous Omarjee

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser en 
samordnad aktion av de europeiska 
fonderna, framför allt instrumenten för 
sammanhållningspolitiken, i synnerhet 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Eruf, för att råda bot på detta gissel.

5. Europaparlamentet efterlyser en 
samordnad aktion av de europeiska 
fonderna, framför allt instrumenten för 
sammanhållningspolitiken, i synnerhet 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Eruf, för att råda bot på detta gissel. 
Parlamentet framhåller att särskild 
uppmärksamhet bör ägnas de regioner 
som drabbats hårdast av 
ungdomsarbetslösheten, som i vissa fall 
ligger över 50 procent och endast 
förvärrar de regionala skillnaderna.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Dimitar Stoyanov

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser en 
samordnad aktion av de europeiska 
fonderna, framför allt instrumenten för 

5. Europaparlamentet efterlyser en 
samordnad aktion av de europeiska 
fonderna, framför allt instrumenten för 
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sammanhållningspolitiken, i synnerhet 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Eruf, för att råda bot på detta gissel.

sammanhållningspolitiken, i synnerhet 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Eruf, i kampen mot 
ungdomsarbetslösheten.

Or. bg

Ändringsförslag 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser en 
samordnad aktion av de europeiska 
fonderna, framför allt instrumenten för 
sammanhållningspolitiken, i synnerhet 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Eruf, för att råda bot på detta gissel.

5. Europaparlamentet efterlyser en 
samordnad aktion av de europeiska 
fonderna, framför allt instrumenten för 
sammanhållningspolitiken, i synnerhet 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Eruf, för att mobilisera strukturfonderna i 
syfte att främja investeringar i tillväxt och 
arbetstillfällen och för att råda bot på detta 
gissel.

Or. en

Ändringsförslag 49
Andreas Mölzer

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser en 
samordnad aktion av de europeiska 
fonderna, framför allt instrumenten för 
sammanhållningspolitiken, i synnerhet 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Eruf, för att råda bot på detta gissel.

5. Europaparlamentet efterlyser en 
samordnad aktion av de europeiska 
fonderna, framför allt instrumenten för 
sammanhållningspolitiken, i synnerhet 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Eruf, för att stödja kampen mot 
ungdomsarbetslösheten.
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Or. de

Ändringsförslag 50
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet vidhåller att det är 
mycket viktigt att stimulera den 
ekonomiska verksamheten och främja 
inrättande av arbetstillfällen för 
ungdomar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
utveckla och investera i ett 
företagsinkubatorprojekt på europeisk 
nivå, genom vilket unga företagare kan 
starta företag i en skyddad miljö samtidigt 
som man skapar en känsla av 
sammanhållning eftersom projektet 
omfattar hela Europa. Parlamentet anser 
dessutom att en lämplig miljö för 
riskkapital bör inrättas, framför allt när 
det gäller beskattning, för att stödja 
utvecklingen av denna nya marknad.

Or. en

Ändringsförslag 51
Karima Delli, Ana Miranda

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmuntrar 
Europeiska investeringsbanken att 
investera i inrättande av arbetstillfällen 
för ungdomar, förutsatt att man ser till att 
spin-off-effekter inte uppstår samt i 
huvudsak endast beviljar lån till små och 
medelstora företag.
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Or. en

Ändringsförslag 52
Patrice Tirolien

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet välkomnar 
meddelandet vid Europeiska rådets möte 
den 8 och 9 februari 2013 om inrättandet 
av sysselsättningsinitiativet för ungdomar, 
vilket riktas till alla regioner med en 
ungdomsarbetslöshet på minst 25 procent 
av unionens genomsnitt. Parlamentet 
betonar än en gång behovet av att införa 
ett verktyg som begränsar onödiga 
administrativa hinder och anser att 
initiativet i första hand bör användas för
att finansiera sysselsättningsgarantin för 
ungdomar i unionen genom 
förordning [.../...] (ESF).

Or. fr

Ändringsförslag 53
Verónica Lope Fontagné

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet understryker att 
för att insatserna genom fonderna inom 
den gemensamma strategiska ramen ska 
bli effektiva och för att maximera effekten 
av investeringarna och den europeiska 
finansieringen för den socioekonomiska 
situationen i en stat och dess regioner, bör 
man koncentrera sig på ett antal 
begränsade prioriteringar, särskilt viktiga 
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är det nationella arbetet för en 
skatteintegrering.

Or. es

Ändringsförslag 54
Younous Omarjee

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet ställer sig positivt till 
att kommissionen i juni kommer att lägga 
fram ett paket med åtgärder mot 
ungdomsarbetslöshet som efter 
sysselsättningsinitiativet för ungdomar och 
framför allt ungdomsgarantin och i linje 
med Europa 2020-strategin kommer att 
innehålla lösningar för att skapa en hållbar 
sysselsättning, minska godtyckligheten, 
förstärka programmen för rörligheten inom 
EU och främja ett bättre interregionalt 
samarbete som en del av en färdplan för 
den ekonomiska och monetära unionens 
framtid med mer sammanhållning, ur såväl 
ekonomisk, social som territoriell 
synvinkel.

6. Europaparlamentet ställer sig positivt till 
att kommissionen i juni kommer att lägga 
fram ett paket med åtgärder mot 
ungdomsarbetslöshet som efter 
sysselsättningsinitiativet för ungdomar och 
framför allt ungdomsgarantin syftar till att 
innehålla lösningar för att skapa en hållbar 
sysselsättning, minska godtyckligheten, 
förstärka programmen för rörligheten inom 
EU och främja ett bättre interregionalt 
samarbete som en del av en färdplan för 
den ekonomiska och monetära unionens 
framtid med mer sammanhållning, ur såväl 
ekonomisk, social som territoriell 
synvinkel. Parlamentet konstaterar dock 
att den planerade finansieringen för att 
bekämpa ungdomsarbetslösheten är 
otillräcklig. Förslaget att finansiera 
sysselsättningsinitiativet för ungdomar 
med 6 miljarder euro under 
perioden 2014–2020 är långtifrån 
tillräckligt för att ha en betydande 
inverkan på ungdomars situation. Enligt 
Internationella arbetsorganisationen 
skulle en budget på 21 miljarder euro 
behövas för att effektivt genomföra 
ungdomsgarantin under 
perioden 2014−2020.

Or. fr

Ändringsförslag 55
Patrice Tirolien
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Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet ställer sig positivt till 
att kommissionen i juni kommer att lägga 
fram ett paket med åtgärder mot 
ungdomsarbetslöshet som efter 
sysselsättningsinitiativet för ungdomar 
och framför allt ungdomsgarantin och i 
linje med Europa 2020-strategin kommer 
att innehålla lösningar för att skapa en 
hållbar sysselsättning, minska 
godtyckligheten, förstärka programmen för 
rörligheten inom EU och främja ett bättre 
interregionalt samarbete som en del av en 
färdplan för den ekonomiska och monetära 
unionens framtid med mer 
sammanhållning, ur såväl ekonomisk, 
social som territoriell synvinkel.

6. Europaparlamentet ställer sig positivt till 
att kommissionen i juni kommer att lägga 
fram ett paket med åtgärder mot 
ungdomsarbetslöshet som i linje med 
Europa 2020-strategin skulle innehålla 
lösningar för att skapa en hållbar 
sysselsättning, minska godtyckligheten, 
förstärka programmen för rörligheten inom 
EU och främja ett bättre interregionalt 
samarbete som en del av en färdplan för 
den ekonomiska och monetära unionens 
framtid med mer sammanhållning, ur såväl 
ekonomisk, social som territoriell 
synvinkel.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet ställer sig positivt till 
att kommissionen i juni kommer att lägga 
fram ett paket med åtgärder mot 
ungdomsarbetslöshet som efter 
sysselsättningsinitiativet för ungdomar och 
framför allt ungdomsgarantin och i linje 
med Europa 2020-strategin kommer att 
innehålla lösningar för att skapa en hållbar 
sysselsättning, minska godtyckligheten, 
förstärka programmen för rörligheten inom 
EU och främja ett bättre interregionalt 
samarbete som en del av en färdplan för 
den ekonomiska och monetära unionens 
framtid med mer sammanhållning, ur såväl 
ekonomisk, social som territoriell 

6. Europaparlamentet ställer sig positivt till 
att kommissionen i juni kommer att lägga 
fram ett paket med åtgärder mot 
ungdomsarbetslöshet som efter 
sysselsättningsinitiativet för ungdomar och 
framför allt ungdomsgarantin och i linje 
med Europa 2020-strategin kommer att 
innehålla lösningar för att skapa en hållbar 
sysselsättning och lika möjligheter för 
ungdomar och därmed främja social 
integration, minska godtyckligheten, 
förstärka programmen för rörligheten inom 
EU och främja ett bättre interregionalt 
samarbete som en del av en färdplan för 
den ekonomiska och monetära unionens 
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synvinkel. framtid med mer sammanhållning, ur såväl 
ekonomisk, social som territoriell 
synvinkel.

Or. en

Ändringsförslag 57
Karima Delli, Ana Miranda

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft medlemsstaterna att snabbt 
genomföra ungdomsgarantin och att 
inrätta mer effektiva och tillgängliga 
offentliga arbetsförmedlingar för att 
tillhandahålla lämpliga arbetstillfällen 
och utbildningar till ungdomar. 
Parlamentet kräver att kommissionen ska 
stödja regioner och medlemsstater som 
vill införa ungdomsgarantiprogram på 
nationell och regional nivå och uppmanar 
ministerrådet att avsevärt öka det 
ekonomiska anslaget till initiativet, enligt 
den siffra på 21 miljarder euro som 
Internationella arbetsorganisationen 
rekommenderar för genomförandet av 
det.

Or. en

Ändringsförslag 58
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet anser att det är 
nödvändigt att utarbeta nya program för 
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att säkerställa att ungdomar får teknisk 
utbildning av hög kvalitet samt främja 
dessa ungdomars möjligheter att 
specialisera sig eller arbeta i en annan 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 59
Karima Delli, Ana Miranda

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet betonar att 
investeringar i ungdomsgarantiprogram 
inte bör omfattas av 
åtstramningsåtgärder.

Or. en


