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BG Единство в многообразието BG 

23.5.2018 A8-0162/1 

Изменение  1 

Йорг Мойтен, Джеймс Карвър 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0162/2018 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Доклад относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта 

2017/2259(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. приветства постиженията на 

европейското сътрудничество в 

областта на младежта, което доказа 

способността си за справяне с 

проблемите, пред които са изправени 

повечето европейци, и за подкрепа на 

националните политици, като им 

предостави експертен опит, препоръки и 

легитимност и мобилизира успешно 

повече финансиране от ЕС; 

2. отбелязва европейското 

сътрудничество в областта на младежта, 

което доказа способността си за 

справяне с проблемите, пред които са 

изправени повечето европейци, и за 

подкрепа на националните политици, 

като им предостави експертен опит, 

препоръки и легитимност; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0162/2 

Изменение  2 

Йорг Мойтен, Джеймс Карвър 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0162/2018 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Доклад относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта 

2017/2259(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 

 

Предложение за резолюция Изменение 

36. приветства факта, че мерките 

на инициативата за младежка 

заетост предоставиха подкрепа на 

над 1,6 милиона млади хора; 

подчертава, че са необходими повече 

усилия и финансови ангажименти; 

подчертава необходимостта от 

достигане до по-широк кръг от млади 

хора, незаети с работа, учене или 

обучение, които са изправени пред 

множество пречки, и от подобряване 

на качеството на предложенията в 

рамките на гаранцията за младежта 

чрез определяне на ясни критерии и 

стандарти за качество, включително 

достъп до социална закрила, 

минимален доход и трудови права; 

призовава държавите членки ефективно 

да подобрят системите си за 

мониторинг, докладване и изпълнение и 

да гарантират, че средствата по линия 

на инициативата за младежка заетост се 

използват като допълнение към 

националното финансиране, а не като 

заместител; 

____________ 

1 Резолюция на Европейския парламент 

относно изпълнението на инициативата за 

младежка заетост в държавите членки 

(P8_TA(2018)0018). 

 

36. подчертава компетентността 

и финансовата отговорност на 

държавите членки, що се отнася до 

младежката безработица; подчертава, 

че гаранцията за младежта трябва да 

бъде премахната; призовава държавите 

членки ефективно да подобрят 

системите си за мониторинг, докладване 

и изпълнение и да гарантират, че 

средствата по линия на инициативата за 

младежка заетост се използват като 

допълнение към националното 

финансиране, а не като заместител; 



 

AM\1153870BG.docx  PE621.611v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

 

Or. en 

 

 


