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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. pabrėžia, kad jaunimo nedarbo 

lygis tam tikrose valstybėse narėse yra 

mažesnis negu ankstesniais metais, tačiau 

tebėra nepriimtinai aukštas, ypač 

ekonomiškai atsiliekančiuose regionuose, 

ir kad ypač didelį susirūpinimą kelia 

nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose 

nedalyvaujančio (NEET) jaunimo ir 

ilgalaikių bedarbių padėtis; pabrėžia, kad 

jaunimas patiria didžiausią skurdo ir 

socialinės bei ekonominės atskirties riziką; 

todėl priima sprendimą skirti Jaunimo 

užimtumo iniciatyvai (JUI) daugiau lėšų 

nei siūlo Komisija; pabrėžia, kad šis lėšų 

padidinimas jokiu būdu neturėtų būti 

laikomas Jaunimo užimtumo iniciatyvai 

(JUI) skirtų asignavimų telkimu laikotarpio 

pradžioje, kuriam pritarta atliekant 

daugiametės finansinės programos (DFP) 

laikotarpio vidurio tikslinimą; pabrėžia, 

kad JUI turėtų būti toliau tobulinama ir 

pasiekta didesnio jos veiksmingumo, kad 

padidėtų jos teikiama Europos pridėtinė 

vertė jaunimo užimtumo politikai 

valstybėse narėse, visų pirma užtikrinant, 

kad ji nepakeistų ankstesnių nacionalinių 

politikos priemonių finansavimo; 

5. pabrėžia, kad jaunimo nedarbo 

lygis tam tikrose valstybėse narėse tebėra 

nepriimtinai aukštas, ypač ekonomiškai 

atsiliekančiuose regionuose, ir kad ypač 

didelį susirūpinimą kelia nesimokančio, 

nedirbančio ir mokymuose 

nedalyvaujančio (NEET) jaunimo ir 

ilgalaikių bedarbių padėtis; pabrėžia, kad 

jaunimas patiria didžiausią skurdo ir 

socialinės bei ekonominės atskirties riziką; 

todėl priima sprendimą skirti Jaunimo 

užimtumo iniciatyvai (JUI) daugiau lėšų 

nei siūlo Komisija; pabrėžia, kad šis lėšų 

padidinimas jokiu būdu neturėtų būti 

laikomas Jaunimo užimtumo iniciatyvai 

(JUI) skirtų asignavimų telkimu laikotarpio 

pradžioje, kuriam pritarta atliekant 

daugiametės finansinės programos (DFP) 

laikotarpio vidurio tikslinimą, ir 

primygtinai ragina šią iniciatyvą paversti 

užimtumo planu, kuris būtų susietas su 

socialiniu ir aplinkos apsaugos Europos 

planu, kuriame dalyvautų valstybės narės, 

siekdamos padidinti lėšų įsisavinimo lygį 

ir sukurti daugiau kokybiškų darbo vietų 

jaunimui; 
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