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Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że bezrobocie wśród 

ludzi młodych jest niższe niż w 

poprzednich latach, ale w niektórych 

państwach członkowskich, zwłaszcza w 

regionach słabszych gospodarczo, 

utrzymuje się na niedopuszczalnie 

wysokim poziomie oraz że sytuacja 

młodzieży niekształcącej się, niepracującej 

ani nieszkolącej się i osób długotrwale 

bezrobotnych jest szczególnie niepokojąca; 

podkreśla, że młodzi ludzie to grupa 

najbardziej zagrożona ubóstwem oraz 

wykluczeniem społecznym i 

gospodarczym; postanawia zatem 

przeznaczyć wyższe środki na inicjatywę 

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 

wykraczające poza poziom zaproponowany 

przez Komisję; podkreśla, że owych 

dodatkowych zasobów w żadnym wypadku 

nie należy rozumieć jako koncentracji 

środków na tę inicjatywę, zatwierdzonych 

podczas śródokresowego przeglądu 

wieloletnich ram finansowych, w 

początkowym okresie jej realizacji; 

podkreśla jednak, że inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych należy 

wzmocnić i usprawnić, aby podnieść jej 

europejską wartość dodaną w kontekście 

polityki państw członkowskich 

prowadzonej z myślą o zatrudnieniu ludzi 

młodych, przede wszystkim dbając o to, 

aby nie zastępowała ona finansowania w 

5. podkreśla, że bezrobocie wśród 

ludzi młodych w niektórych państwach 

członkowskich, zwłaszcza w regionach 

słabszych gospodarczo, utrzymuje się na 

niedopuszczalnie wysokim poziomie oraz 

że sytuacja młodzieży niekształcącej się, 

niepracującej ani nieszkolącej się i osób 

długotrwale bezrobotnych jest szczególnie 

niepokojąca; podkreśla, że młodzi ludzie to 

grupa najbardziej zagrożona ubóstwem 

oraz wykluczeniem społecznym i 

gospodarczym; postanawia zatem 

przeznaczyć wyższe środki na inicjatywę 

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 

wykraczające poza poziom zaproponowany 

przez Komisję; podkreśla, że owych 

dodatkowych zasobów w żadnym wypadku 

nie należy rozumieć jako koncentracji 

środków na tę inicjatywę, zatwierdzonych 

podczas śródokresowego przeglądu 

wieloletnich ram finansowych, w 

początkowym okresie jej realizacji, i 

wzywa do uczynienia z tej inicjatywy 

planu zatrudnienia powiązanego z 

publicznym planem społecznym i 

środowiskowym dla Europy, który 

zobowiązywałby państwa członkowskie do 

zwiększenia poziomu absorpcji funduszy i 

tworzenia większej liczby wysokiej jakości 

miejsc pracy dla młodzieży; 
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ramach dotychczasowej polityki krajowej; 
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