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Pakeitimas 1 

Jörg Meuthen, James Carver 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

ES jaunimo strategijos įgyvendinimas 

2017/2259(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. teigiamai vertina Europos 

bendradarbiavimo laimėjimus jaunimo 

srityje, nes toks bendradarbiavimas 

parodė, kad galima išspręsti problemas, su 

kuriomis susiduria dauguma europiečių, ir 

padėti nacionaliniams politikos 

formuotojams suteikiant jiems žinias, 

rekomendacijas ir teisėtumo priemones, 

taip pat sėkmingai sutelkiant didesnį ES 

finansavimą; 

2. atkreipia dėmesį į Europos 

bendradarbiavimą jaunimo srityje, kuris 

parodė, kad jo pagrindu galima spręsti 

problemas, su kuriomis susiduria dauguma 

europiečių, ir padėti nacionaliniams 

politikos formuotojams suteikiant jiems 

ekspertines žinias, rekomendacijas ir 

teisėtumo priemones; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

Jörg Meuthen, James Carver 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

ES jaunimo strategijos įgyvendinimas 

2017/2259(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

36. teigiamai vertina tai, kad 

įgyvendinant Jaunimo užimtumo 

iniciatyvos priemones parama suteikta 

daugiau nei 1,6 mln. jaunų žmonių1; 

pabrėžia, kad būtina dėti daugiau 

pastangų ir reikalingi didesni finansiniai 

įsipareigojimai; pabrėžia, kad būtina 

užmegzti geresnius ryšius su 

nesimokančiu ir nedirbančiu jaunimu, 

kuris susiduria su daugybe kliūčių, ir taip 

gerinti pagal Jaunimo garantijų 

iniciatyvą teikiamų pasiūlymų kokybę, 

apibrėžiant aiškius kokybės kriterijus ir 

standartus, įskaitant galimybę naudotis 

socialine apsauga, gauti minimalias 

pajamas ir užtikrinti darbuotojų teises; 
ragina valstybes nares veiksmingai 

pagerinti savo stebėsenos, ataskaitų 

teikimo ir veiklos efektyvumo sistemas ir 

užtikrinti, kad Jaunimo užimtumo 

iniciatyvos lėšos būtų naudojamos 

nacionaliniam finansavimui papildyti, o ne 

jam pakeisti; 

____________ 

1 Europos Parlamento rezoliucija dėl Jaunimo 

užimtumo iniciatyvos įgyvendinimo valstybėse 

narėse P8_(TA(2018)0018). 

 

 

 

36. atkreipia ypatingą dėmesį į 

valstybių narių kompetenciją ir finansinę 

atsakomybę sprendžiant jaunimo nedarbo 

klausimą; primygtinai ragina panaikinti 

Jaunimo garantijų iniciatyvą; ragina 

valstybes nares veiksmingai pagerinti savo 

stebėsenos, ataskaitų teikimo ir veiklos 

efektyvumo sistemas ir užtikrinti, kad 

Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšos būtų 

naudojamos nacionaliniam finansavimui 

papildyti, o ne jam pakeisti; 
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Or. en 

 

 


