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Pozmeňujúci návrh  42/rev 

Xabier Benito Ziluaga 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje, že nezamestnanosť 

mladých ľudí je nižšia než v posledných 

rokoch, ale v niektorých členských štátoch, 

najmä v hospodársky zaostávajúcich 

regiónoch, je naďalej neprijateľne vysoká a 

že situácia mladých ľudí v situáciách 

NEET (nie sú zamestnaní, ani nie sú v 

procese vzdelávania alebo odbornej 

prípravy) a dlhodobo nezamestnaných je 

obzvlášť znepokojujúca; zdôrazňuje, že 

mladí ľudia sú najviac ohrození chudobou 

a sociálnym a hospodárskym vylúčením; 

preto sa rozhodol zvýšiť objem 

prostriedkov pre iniciatívu na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí (ďalej len 

„YEI“) nad úroveň, ktorú navrhla Komisia; 

zdôrazňuje, že toto zvýšenie objemu 

prostriedkov by v žiadnom prípade nemalo 

byť považované za prednostné vyčlenenie 

zdrojov na YEI, ktoré bolo prijaté v rámci 

prieskumu VFR v polovici obdobia; 

zdôrazňuje však, že YEI by sa ešte mala 

zlepšiť a byť efektívnejšia, aby sa zvýšila 

jej európska pridaná hodnota pre politiky 

zamestnanosti mladých ľudí v členských 

štátoch, a to najmä tým, že sa zabezpečí, 

že táto iniciatíva nenahradí financovanie 

bývalých vnútroštátnych politík; 

5. zdôrazňuje, že nezamestnanosť 

mladých ľudí v niektorých členských 

štátoch, najmä v hospodársky 

zaostávajúcich regiónoch, je naďalej 

neprijateľne vysoká a že situácia mladých 

ľudí v situáciách NEET (nie sú zamestnaní, 

ani nie sú v procese vzdelávania alebo 

odbornej prípravy) a dlhodobo 

nezamestnaných je obzvlášť 

znepokojujúca; zdôrazňuje, že mladí ľudia 

sú najviac ohrození chudobou a sociálnym 

a hospodárskym vylúčením; preto sa 

rozhodol zvýšiť objem prostriedkov pre 

iniciatívu na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí (ďalej len „YEI“) nad 

úroveň, ktorú navrhla Komisia; zdôrazňuje, 

že toto zvýšenie objemu prostriedkov by v 

žiadnom prípade nemalo byť považované 

za prednostné vyčlenenie zdrojov na YEI, 

ktoré bolo prijaté v rámci prieskumu VFR 

v polovici obdobia a naliehavo žiada, aby 

sa z tejto iniciatívy stal plán zamestnanosti 

prepojený s verejným sociálnym a 

environmentálnym plánom pre Európu, 

ktorý zaviaže členské štáty k zvyšovaniu 

miery čerpania finančných prostriedkov a 

vytváraniu kvalitnejších pracovných miest 

pre mladých ľudí; 

Or. en 
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