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Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet framhåller att 

ungdomsarbetslösheten är lägre än 

tidigare år, men att den fortfarande är 

oacceptabelt hög i vissa medlemsstater, 

särskilt i ekonomiskt eftersatta regioner, 

och att situationen för unga som varken 

arbetar eller studerar och långtidsarbetslösa 

är särskilt oroande. Parlamentet betonar att 

unga är den grupp som löper störst risk att 

drabbas av fattigdom och social och 

ekonomisk utestängning. Parlamentet 

beslutar därför att öka anslagen till 

ungdomssysselsättningsinitiativet över den 

nivå som kommissionen föreslagit. 

Parlamentet betonar att en sådan 

förstärkning inte på något sätt ska ses som 

en tidigareläggning av anslagen för 

ungdomssysselsättningsinitiativet som 

godkändes i samband med 

halvtidsrevideringen av den fleråriga 

budgetramen. Parlamentet understryker 

emellertid att 

ungdomssysselsättningsinitiativet bör 

stärkas ytterligare och göras mer effektivt 

för att öka dess europeiska mervärde för 

ungdomssysselsättningspolitiken i 

medlemsstaterna, särskilt genom att 

säkerställa att det inte ersätter 

finansieringen av tidigare nationell 

politik. 

5. Europaparlamentet framhåller att 

ungdomsarbetslösheten fortfarande är 

oacceptabelt hög i vissa medlemsstater, 

särskilt i ekonomiskt eftersatta regioner, 

och att situationen för unga som varken 

arbetar eller studerar och långtidsarbetslösa 

är särskilt oroande. Parlamentet betonar att 

unga är den grupp som löper störst risk att 

drabbas av fattigdom och social och 

ekonomisk utestängning. Parlamentet 

beslutar därför att öka anslagen till 

ungdomssysselsättningsinitiativet över den 

nivå som kommissionen föreslagit. 

Parlamentet betonar att en sådan 

förstärkning inte på något sätt ska ses som 

en tidigareläggning av anslagen för 

ungdomssysselsättningsinitiativet som 

godkändes i samband med 

halvtidsrevideringen av den fleråriga 

budgetramen och kräver med eftertryck att 

detta initiativ görs till en 

sysselsättningsplan som är kopplad till en 

social och miljömässig offentlig plan för 

Europa som förpliktar medlemsstaterna 
att öka anslagsutnyttjandet och skapa mer 

kvalitativ sysselsättning för ungdomar. 

Or. en 
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