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Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. glæder sig over resultaterne af det 

europæiske samarbejde på 

ungdomsområdet, som har vist sig egnet til 

at håndtere de problemer, som de fleste 

europæere står over for, og støtte de 

nationale politiske beslutningstagere ved at 

forsyne dem med ekspertise, anbefalinger 

og legitimitet og ved med held at 

mobilisere flere EU-midler; 

2. bemærker det europæiske 

samarbejde på ungdomsområdet, som har 

vist sig egnet til at håndtere de problemer, 

som de fleste europæere står over for, og 

støtte de nationale politiske 

beslutningstagere ved at forsyne dem med 

ekspertise, anbefalinger og legitimitet; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

36. glæder sig over, at 

foranstaltninger inden for rammerne af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har givet 

støtte til over 1,6 mio. unge1; 

understreger, at der er behov for en større 

indsats og flere finansielle forpligtelser; 

understreger, at det er nødvendigt at nå 

bedre ud til de unge i NEET-gruppen, der 

står over for adskillige barrierer på 

samme tid, og forbedre kvaliteten af tilbud 

under ungdomsgarantien ved at definere 

klare kvalitetskriterier og -standarder, 

herunder adgang til social beskyttelse, 

minimumsindkomst og 

beskæftigelsesmæssige rettigheder; 

opfordrer medlemsstaterne til effektivt at 

forbedre deres kontrol-, rapporterings- og 

resultatsystemer og sikre, at 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativets midler 

anvendes som supplement til de nationale 

midler og ikke som en erstatning herfor; 

____________ 

1 Europa-Parlamentets beslutning om 

gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

i medlemsstaterne P8_(TA(2018)0018) 

36. fremhæver medlemsstaternes 

kompetence og finansielle ansvar for så 

vidt angår ungdomsarbejdsløshed; 

insisterer på, at ungdomsgarantien skal 

afskaffes; opfordrer medlemsstaterne til 

effektivt at forbedre deres kontrol-, 

rapporterings- og resultatsystemer og sikre, 

at ungdomsbeskæftigelsesinitiativets 

midler anvendes som supplement til de 

nationale midler og ikke som en erstatning 

herfor; 

Or. en 

 

 


