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23.5.2018 A8-0162/1 

Amendamentul  1 

Jörg Meuthen, James Carver 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret 

2017/2259(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. salută realizările cooperării 

europene în domeniul tineretului, care și-a 

demonstrat capacitatea de a aborda 

problemele cu care se confruntă 

majoritatea europenilor și de a susține 

decidenții politici naționali, punându-le la 

dispoziție cunoștințe de specialitate, 

făcându-le recomandări, oferindu-le 

legitimitate și mobilizând cu succes 

fondurile UE; 

2. ia act de cooperarea europeană în 

domeniul tineretului, care și-a demonstrat 

capacitatea de a aborda problemele cu care 

se confruntă majoritatea europenilor și de a 

susține decidenții politici naționali, 

punându-le la dispoziție cunoștințe de 

specialitate, făcându-le recomandări și 

oferindu-le legitimitate; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0162/2 

Amendamentul  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret 

2017/2259(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. salută faptul că măsurile din 

cadrul Inițiativei pentru ocuparea forței 

de muncă în rândul tinerilor au oferit 

sprijin a peste 1,6 milioane de tineri1; 

subliniază faptul că sunt necesare mai 

multe eforturi și angajamente financiare; 

subliniază necesitatea de a îmbunătăți 

diseminarea informațiilor către tinerii 

neîncadrați profesional și care nu 

urmează niciun program educațional sau 

de formare, care se confruntă cu bariere 

multiple, și calitatea ofertelor din cadrul 

Garanției pentru tineret prin definirea 

unor criterii și standarde clare privind 

calitatea, printre care accesul la protecția 

socială, venitul minim și drepturile legate 

de contractul de muncă; solicită statelor 

membre să îmbunătățească efectiv sistemul 

de monitorizare, raportare și executare și să 

se asigure că fondurile din cadrul Inițiativei 

pentru ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor sunt utilizate ca supliment la 

finanțarea națională, și nu ca înlocuitor; 

____________ 

1 Rezoluția Parlamentului European referitoare la 

punerea în aplicare în statele membre a Inițiativei 

privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor P8_(TA(2018)0018). 

 

 

36. subliniază competența și 

responsabilitatea financiară a statelor 

membre în ceea ce privește șomajul în 

rândul tinerilor; insistă asupra faptului că 

Garanția pentru tineret trebuie să fie 

eliminată; solicită statelor membre să 

îmbunătățească efectiv sistemul de 

monitorizare, raportare și executare și să se 

asigure că fondurile din cadrul Inițiativei 

pentru ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor sunt utilizate ca supliment la 

finanțarea națională, și nu ca înlocuitor; 



 

AM\1153870RO.docx  PE621.611v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

Or. en 

 

 


