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23.5.2018 A8-0162/1 

Alteração  1 

Jörg Meuthen, James Carver 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Execução da Estratégia da UE para a Juventude 

2017/2259(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Congratula-se com os resultados 

da cooperação europeia no domínio da 

juventude, que demonstrou a sua 

capacidade para combater os problemas 

enfrentados pela maioria dos europeus e 

para apoiar os decisores políticos 

nacionais, proporcionando-lhes 

conhecimentos especializados e 

recomendações, conferindo-lhes 

legitimidade e mobilizando com sucesso 

mais fundos da UE; 

2. Assinala a cooperação europeia no 

domínio da juventude, que demonstrou a 

sua capacidade para combater os 

problemas enfrentados pela maioria dos 

europeus e para apoiar os decisores 

políticos nacionais, proporcionando-lhes 

conhecimentos especializados e 

recomendações e conferindo-lhes 

legitimidade; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0162/2 

Alteração  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Execução da Estratégia da UE para a Juventude 

2017/2259(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 

Proposta de resolução Alteração 

36. Congratula-se com o facto de as 

medidas da Iniciativa para o Emprego dos 

Jovens terem apoiado mais de 1,6 milhões 

de jovens1; salienta que são necessários 

esforços e compromissos financeiros 

adicionais; destaca a necessidade de 

aumentar o contacto com os jovens em 

situações NEET, que enfrentam diversas 

barreiras, e de melhorar a qualidade das 

ofertas ao abrigo da Garantia para a 

Juventude, através da definição de normas 

e critérios de qualidade claros, 

designadamente o acesso a proteção 

social, um rendimento mínimo e direitos 

laborais; apela aos Estados-Membros para 

que melhorem de forma substancial os 

sistemas de acompanhamento, transmissão 

de informações e desempenho e garantam 

que os fundos da IEJ sejam utilizados 

enquanto complemento do fundo nacional 

e não em substituição do mesmo; 

__________ 

Resolução do Parlamento Europeu, de 18 de 

janeiro de 2018, sobre a execução da Iniciativa 

para o Emprego dos Jovens nos Estados-Membros 

(P8_(TA(2018)0018). 

36. Salienta a competência e a 

responsabilidade financeira dos 

Estados-Membros em matéria de 

desemprego dos jovens; insiste na 

abolição da Garantia para a Juventude; 

apela aos Estados-Membros para que 

melhorem de forma substancial os sistemas 

de acompanhamento, transmissão de 

informações e desempenho e garantam que 

os fundos da IEJ sejam utilizados enquanto 

complemento do fundo nacional e não em 

substituição do mesmo; 

Or. en 

 

 


