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Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава, че младежката 

безработица е по-ниска спрямо 

предходните години, но продължава да 

бъде неприемливо висока в някои 

държави членки, особено в 

икономически изостаналите региони, и 

че положението на незаетите с работа, 

учене или обучение млади хора (NEET) 

и на дълготрайно безработните лица е 

особено тревожно; подчертава, че 

младите хора са най-застрашени от 

бедност и социално и икономическо 

изключване; взема следователно 

решение да увеличи бюджетните 

кредити за инициативата за младежка 

заетост над равнището, предложено от 

Комисията; подчертава, че това 

увеличение в никакъв случай не следва 

да се разглежда като предоставяне на 

бюджетните кредити за инициативата за 

младежка заетост, одобрени в контекста 

на междинното преразглеждане на 

МФР, на ранен етап от нейното 

изпълнение; подчертава, че 

инициативата за младежка заетост 

следва да бъде допълнително 

подобрена и да се повиши нейната 

ефикасност, за да се увеличи 

европейската ѝ добавена стойност по 

отношение на политиките за 

младежка заетост в държавите 

членки, по-конкретно като не се 

5. подчертава, че младежката 

безработица продължава да бъде 

неприемливо висока в някои държави 

членки, особено в икономически 

изостаналите региони, и че положението 

на незаетите с работа, учене или 

обучение млади хора (NEET) и на 

дълготрайно безработните лица е 

особено тревожно; подчертава, че 

младите хора са най-застрашени от 

бедност и социално и икономическо 

изключване; взема следователно 

решение да увеличи бюджетните 

кредити за инициативата за младежка 

заетост над равнището, предложено от 

Комисията; подчертава, че това 

увеличение в никакъв случай не следва 

да се разглежда като предоставяне на 

бюджетните кредити за инициативата за 

младежка заетост, одобрени в контекста 

на междинното преразглеждане на 

МФР, на ранен етап от нейното 

изпълнение, и настоятелно призовава 

за преобразуване на тази инициатива 

в план за заетостта, свързан със 

социален и екологичен обществен 

план за Европа, който да ангажира 

държавите членки да повишат 

равнището на усвояване на 

финансирането и да създадат повече 

качествени работни места за 
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допуска тя да замества 

финансирането по предишни 

национални политики; 

младите хора; 

Or. en 



 

AM\1166838BG.docx  PE624.170v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

 


