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23.5.2018 A8-0162/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Jörg Meuthen, James Carver 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež 

2017/2259(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. víta úspechy európskej spolupráce 

v oblasti mládeže, ktorá preukázala svoju 

schopnosť riešiť problémy, s ktorými sa 

stretáva väčšina Európanov, a podporovať 

tvorcov politík na vnútroštátnej úrovni, 

poskytovať im odborné znalosti, 

odporúčania a legitímnosť a úspešne 

mobilizovať viac finančných prostriedkov 

EÚ; 

2. berie na vedomie úspechy 

európskej spolupráce v oblasti mládeže, 

ktorá preukázala svoju schopnosť riešiť 

problémy, s ktorými sa stretáva väčšina 

Európanov, a podporovať tvorcov politík 

na vnútroštátnej úrovni, poskytovať im 

odborné znalosti, odporúčania 

a legitímnosť; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0162/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež 

2017/2259(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. víta skutočnosť, že opatreniami v 

rámci iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí sa poskytla 

podpora viac ako 1,6 miliónom mladých 

ľudí1; zdôrazňuje potrebu väčšieho úsilia 

a finančných záväzkov; zdôrazňuje, že je 

potrebné zlepšiť dosah na mladých ľudí 

v skupine NEET, ktorí čelia viacerým 

prekážkam, ako aj kvalitu ponúk v rámci 

záruky pre mladých ľudí, a to vymedzením 

jednoznačných kritérií a noriem kvality 

vrátane prístupu k sociálnej ochrane, 

minimálneho príjmu a zamestnaneckých 

práv; vyzýva členské štáty, aby účinne 

zlepšili svoje systémy monitorovania, 

podávania správ a výkonnosti a aby 

zabezpečili, aby sa finančné prostriedky z 

iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí používali ako doplnok 

vnútroštátneho financovania, a nie, aby ho 

nahrádzali; 

____________ 

1 Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní 

iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

v členských štátoch P8_(TA(2018)0018). 

 

 

36. zdôrazňuje právomoc a finančnú 

zodpovednosť členských štátov v súvislosti 

s nezamestnanosťou mladých ľudí; trvá 

na tom, že záruka pre mladých ľudí sa 

musí zrušiť; vyzýva členské štáty, aby 

účinne zlepšili svoje systémy 

monitorovania, podávania správ a 

výkonnosti a aby zabezpečili, aby sa 

finančné prostriedky z iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí 

používali ako doplnok vnútroštátneho 

financovania, a nie, aby ho nahrádzali; 

Or. en 
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