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23.5.2018 A8-0162/1 

Ändringsförslag  1 

Jörg Meuthen, James Carver 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Genomförandet av EU:s ungdomsstrategi 

2017/2259(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet välkomnar 

resultaten av det europeiska samarbetet på 

ungdomsområdet, som har visat förmåga 

att hantera de problem som de flesta 

européer möts av och stödja nationella 

beslutsfattare genom att ge dem 

expertkunskap, rekommendationer och 

legitimitet samt framgångsrikt mobilisera 

mer EU-medel. 

2. Europaparlamentet noterar det 

europeiska samarbetet på 

ungdomsområdet, som har visat förmåga 

att hantera de problem som de flesta 

européer möts av och stödja nationella 

beslutsfattare genom att ge dem 

expertkunskap, rekommendationer och 

legitimitet. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

23.5.2018 A8-0162/2 

Ändringsförslag  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Genomförandet av EU:s ungdomsstrategi 

2017/2259(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 36 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

36. Europaparlamentet gläder sig över 

att ungdomssysselsättningsinitiativet har 

gett stöd till mer än 1,6 miljoner 

ungdomar1. Parlamentet betonar att mer 

ansträngningar och finansiella åtaganden 

behövs. Parlamentet betonar behovet av 

att nå ut bättre till ungdomar som varken 

arbetar eller studerar, som stöter på flera 

olika typer av hinder, samt av att förbättra 

kvaliteten på det som erbjuds inom 

ungdomsgarantin, genom att man 

fastställer tydliga kvalitetskriterier och 

kvalitetsnormer, inklusive tillgång till 

socialt skydd, minimilön och 

anställningsrättigheter. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att verkligen 

förbättra sina övervaknings-, rapporterings- 

och resultatmätningssystem och att se till 

att medlen från 

ungdomssysselsättningsinitiativet används 

som ett komplement till den nationella 

finansieringen, och inte som en ersättning. 

____________ 

1 Europaparlamentets resolution om 

genomförandet av 

sysselsättningsinitiativet för unga i 

medlemsstaterna (P8_(TA(2018)0018)). 
 

 

 

36. Europaparlamentet framhåller 

medlemsstaternas behörighet och 

ekonomiska ansvar när det gäller 

ungdomsarbetslösheten. Parlamentet 

vidhåller att ungdomsgarantin måste 

avskaffas. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att verkligen förbättra 

sina övervaknings-, rapporterings- och 

resultatmätningssystem och att se till att 

medlen från 

ungdomssysselsättningsinitiativet används 

som ett komplement till den nationella 

finansieringen, och inte som en ersättning. 
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