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23.5.2018 A8-0162/1 

Pozměňovací návrh  1 

Jörg Meuthen, James Carver 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Zpráva o provádění strategie EU pro mládež 

2017/2259(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. oceňuje výsledky evropské 

spolupráce v oblasti mládeže, které 

prokázaly její schopnost řešit problémy 

většiny Evropanů a podporovat vnitrostátní 

tvůrce politik zajištěním odborných 

znalostí, doporučení a legitimity 

a úspěšnou mobilizací dalších finančních 

prostředků z EU; 

2. bere na vědomí evropskou 

spolupráci v oblasti mládeže, která 

prokázala schopnost řešit problémy 

většiny Evropanů a podporovat vnitrostátní 

tvůrce politik zajištěním odborných 

znalostí, doporučení a legitimity; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0162/2 

Pozměňovací návrh  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Zpráva o provádění strategie EU pro mládež 

2017/2259(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. oceňuje, že evropská strategie pro 

mládež poskytla podporu více než 

1,6 milionu mladých lidí1; zdůrazňuje, že 

je nutné vynaložit více úsilí a přijmout 

více finančních závazků; zdůrazňuje 

potřebu zlepšit aktivní pomoc mladým 

lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se 

neúčastní vzdělávání nebo profesní 

přípravy a čelí vícečetným překážkám, 

a kvalitu nabídek v rámci systému záruk 

pro mladé lidi, a to tím, že budou 

stanovena jasná kvalitativní kritéria 

a normy včetně přístupu k sociální 

ochraně, minimálního příjmu a práv 

souvisejících se zaměstnáním; vyzývá 

členské státy, aby účinně zlepšily kvalitu 

systémů zaměřených na monitorování, 

podávání zpráv a výsledky a zajistily, aby 

financování z prostředků Iniciativy na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) 

bylo použito jako doplněk k vnitrostátnímu 

financování, a nikoliv jako jeho nahrazení; 

____________ 

1°Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. 

ledna 2018 o provádění Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí v členských státech 

(P8_TA(2018)0018). 

 

 

 

36. v souvislosti s nezaměstnaností 

mladých zdůrazňuje pravomoc a finanční 

odpovědnost členských států; trvá na tom, 

aby byl zrušen systém záruk pro mladé lidi; 

vyzývá členské státy, aby účinně zlepšily 

kvalitu systémů zaměřených na 

monitorování, podávání zpráv a výsledky 

a zajistily, aby financování z prostředků 

Iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí (YEI) bylo použito jako 

doplněk k vnitrostátnímu financování, 

a nikoliv jako jeho nahrazení; 
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