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Pozměňovací návrh  42/rev 

Xabier Benito Ziluaga 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. upozorňuje na to, že 

nezaměstnanost mladých je nižší než v 

předchozích letech, v některých členských 

státech je však i nadále nepřijatelně 

vysoká, a to zvláště v ekonomicky 

zaostávajících regionech, a že obzvláště 

znepokojivá je situace mladých lidí, kteří 

nejsou zaměstnáni ani se neúčastní 

vzdělávání nebo profesní přípravy a jsou 

dlouhodobě bez práce; zdůrazňuje, že 

mladí lidé jsou skupinou, která je nejvíce 

ohrožena chudobou a sociálním a 

ekonomickým vyloučením; rozhodl se 

proto zvýšit prostředky pro Iniciativu na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) 

nad úroveň, kterou navrhla Komise; 

zdůrazňuje, že toto navýšení prostředků by 

nemělo být v žádném případě považováno 

za předsunutí přídělu prostředků na YEI, 

který byl pro tuto iniciativu schválen v 

rámci přezkumu VFR v polovině období; 

podtrhuje však, že YEI je třeba ještě více 

zlepšit a zvýšit její efektivnost, aby 

přinášela ještě větší přidanou hodnotu k 

politikám zaměstnanosti mladých lidí v 

členských státech, zejména tím, že bude 

zajištěno, aby nenahrazovala financování 

někdejších opatření členských států; 

5. upozorňuje na to, že 

nezaměstnanost mladých je v některých 

členských státech i nadále nepřijatelně 

vysoká, a to zvláště v ekonomicky 

zaostávajících regionech, a že obzvláště 

znepokojivá je situace mladých lidí, kteří 

nejsou zaměstnáni ani se neúčastní 

vzdělávání nebo profesní přípravy a jsou 

dlouhodobě bez práce; zdůrazňuje, že 

mladí lidé jsou skupinou, která je nejvíce 

ohrožena chudobou a sociálním a 

ekonomickým vyloučením; rozhodl se 

proto zvýšit prostředky pro Iniciativu na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) 

nad úroveň, kterou navrhla Komise; 

zdůrazňuje, že toto navýšení prostředků by 

nemělo být v žádném případě považováno 

za předsunutí přídělu prostředků na YEI, 

který byl pro tuto iniciativu schválen v 

rámci přezkumu VFR v polovině období, a 

naléhavě žádá, aby se z této iniciativy stal 

plán zaměstnanosti propojený s veřejným 

sociálním a environmentálním plánem 

pro Evropu, který členské státy zaváže ke 

zvyšování úrovně absorpce financování a 

k vytváření kvalitnějších pracovních míst 

pro mladé lidi; 

Or. en 
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