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Έκθεση A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 

2017/2259(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επικροτεί τα επιτεύγματα της 

ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της 

νεολαίας, η οποία έχει αποδείξει την 

ικανότητά της να επιλύει προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι 

Ευρωπαίοι και να στηρίζει τους 

υπεύθυνους χάραξης εθνικής πολιτικής, 

παρέχοντάς τους εμπειρογνωσία, 

συστάσεις και νομιμότητα, καθώς και 

κινητοποιώντας με επιτυχία περισσότερη 

χρηματοδότηση από την ΕΕ· 

2. επισημαίνει την ευρωπαϊκή 

συνεργασία στον τομέα της νεολαίας, η 

οποία έχει αποδείξει την ικανότητά της να 

επιλύει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι και να στηρίζει 

τους υπεύθυνους χάραξης εθνικής 

πολιτικής, παρέχοντάς τους 

εμπειρογνωσία, συστάσεις και 

νομιμότητα· 
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Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 

μέτρα της ΠΑΝ έχουν παράσχει στήριξη 

σε περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια 

νέους· τονίζει ότι απαιτούνται 

περισσότερες προσπάθειες και 

χρηματοδοτικές δεσμεύσεις · τονίζει την 

ανάγκη να αυξηθεί η προσέγγιση των 

νέων ΕΕΑΚ που αντιμετωπίζουν 

πολλαπλά εμπόδια, καθώς και να 

βελτιωθεί η ποιότητα των προσφορών 

στο πλαίσιο των Εγγυήσεων για τη 

Νεολαία, με τον προσδιορισμό σαφών 

κριτηρίων και προτύπων ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 

κοινωνική προστασία, ελάχιστο εισόδημα 

και εργασιακά δικαιώματα· καλεί τα 

κράτη μέλη να βελτιώσουν 

αποτελεσματικά τα συστήματα 

παρακολούθησης, αναφοράς και 

επιδόσεων και να διασφαλίσουν ότι τα 

κονδύλια της στρατηγικής της ΕΕ για τη 

νεολαία χρησιμοποιούνται για τη 

συμπλήρωση και όχι για την 

αντικατάσταση των εθνικών πόρων· 

____________ 

1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 

με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την 

απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη 

(P8_TA(2018)0018). 

 

 

36. τονίζει την ικανότητα και την 

οικονομική ευθύνη των κρατών μελών σε 

σχέση με την ανεργία των νέων· επιμένει 

ότι πρέπει να καταργηθεί η «Εγγύηση για 

τη Νεολαία»· καλεί τα κράτη μέλη να 

βελτιώσουν αποτελεσματικά τα συστήματα 

παρακολούθησης, αναφοράς και 

επιδόσεων και να διασφαλίσουν ότι τα 

κονδύλια της στρατηγικής της ΕΕ για τη 

νεολαία χρησιμοποιούνται για τη 

συμπλήρωση και όχι για την 

αντικατάσταση των εθνικών πόρων· 
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