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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

23.5.2018 A8-0162/1 

Módosítás  1 

Jörg Meuthen, James Carver 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtása 

2017/2259(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. üdvözli az ifjúságpolitika terén 

folytatott európai együttműködés 

eredményeit, amelyek bizonyították, hogy 

képesek kezelni a legtöbb európai polgár 

problémáit, és támogatni fogja a nemzeti 

döntéshozókat azzal, hogy szakértelmet, 

ajánlásokat és legitimitást biztosít a 

számukra, valamint több uniós 

finanszírozást mozgósít; 

2. tudomásul veszi az ifjúságpolitika 

terén folytatott európai együttműködést, 

amely bizonyította, hogy képes kezelni a 

legtöbb európai polgár problémáit, és 

támogatni fogja a nemzeti döntéshozókat 

azzal, hogy szakértelmet, ajánlásokat és 

legitimitást biztosít a számukra; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0162/2 

Módosítás  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtása 

2017/2259(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

36 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

36. üdvözli, hogy az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés 

intézkedései több mint 1,6 millió fiatalnak 

nyújtottak támogatást1; hangsúlyozza, 

hogy több erőfeszítésre és pénzügyi 

kötelezettségvállalásra van szükség; 

hangsúlyozza, hogy javítani kell a 

többszörös akadályokkal szembesülő 

NEET-fiatalok bevonását, valamint az 

ifjúsági garancia keretében nyújtott 

ajánlatok minőségét, egyértelmű minőségi 

kritériumokat és szabványokat határozva 
meg, beleértve a szociális védelemhez való 

hozzáférést, a minimumjövedelmet és a 

munkavállalói jogokat is; felhívja a 

tagállamokat, hogy hatékonyan javítsák a 

nyomon követési, jelentéstételi és 

teljesítési rendszereiket, és biztosítsák, 

hogy az IFK forrásait a nemzeti források 

kiegészítéseként, és ne helyettesítőjeként 

használják fel; 

____________ 

1 Az Európai Parlament állásfoglalása az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés tagállamok általi 

végrehajtásáról P8_(TA(2018)0018). 

 

 

 

36. hangsúlyozza a tagállamok 

hatáskörét és pénzügyi felelősségét az 

ifjúsági munkanélküliség terén; 

ragaszkodik hozzá, hogy szüntessék meg 

az ifjúsági garanciát; felhívja a 

tagállamokat, hogy hatékonyan javítsák a 

nyomon követési, jelentéstételi és 

teljesítési rendszereiket, és biztosítsák, 

hogy az IFK forrásait a nemzeti források 

kiegészítéseként, és ne helyettesítőjeként 

használják fel; 

Or. en 
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