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23.5.2018 A8-0162/1 

Amendement  1 

Jörg Meuthen, James Carver 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren 

2017/2259(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. is ingenomen met de resultaten 

van de Europese samenwerking in 

jeugdzaken, in het kader waarvan de 

problemen waarmee de meeste Europeanen 

worstelen aangepakt kunnen worden en 

nationale beleidsmakers gesteund kunnen 

worden door ze te voorzien van expertise, 

aanbevelingen en legitimiteit, en door met 

succes meer EU-financiering vrij te 

maken; 

2. wijst op de Europese samenwerking 

in jeugdzaken, in het kader waarvan de 

problemen waarmee de meeste Europeanen 

worstelen aangepakt kunnen worden en 

nationale beleidsmakers gesteund kunnen 

worden door ze te voorzien van expertise, 

aanbevelingen en legitimiteit; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0162/2 

Amendement  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren 

2017/2259(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. is ingenomen met het feit dat meer 

dan 1,6 miljoen jongeren steun hebben 

ondervonden van maatregelen in het 

kader van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief1; 

benadrukt dat er meer inspanningen en 

financiële verbintenissen nodig zijn; 

benadrukt dat het noodzakelijk is 

jongeren in NEET-situaties die te maken 

hebben met meervoudige obstakels beter 

te bereiken en de kwaliteit van het aanbod 

in het kader van de jongerengarantie te 

verbeteren door duidelijke 

kwaliteitscriteria en -normen vast te 

stellen, met inbegrip van toegang tot 

sociale bescherming, een 

minimuminkomen en arbeidsrechten; 

verzoekt de lidstaten hun systemen voor 

toezicht, verslaglegging en 

prestatiebeoordeling daadwerkelijk te 

verbeteren en ervoor te zorgen dat 

middelen van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 

gebruikt worden als aanvulling op en niet 

ter vervanging van nationale financiering; 

____________ 

1 Resolutie van het Europees Parlement over de 

uitvoering van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten 

(P8_TA(2018)0018). 

 

36. wijst op de bevoegdheid en de 

financiële verantwoordelijkheid van de 

lidstaten ten aanzien van 
jeugdwerkloosheid; benadrukt dat de 

jongerengarantie moet worden afgeschaft; 

verzoekt de lidstaten hun systemen voor 

toezicht, verslaglegging en 

prestatiebeoordeling daadwerkelijk te 

verbeteren en ervoor te zorgen dat 

middelen van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 

gebruikt worden als aanvulling op en niet 

ter vervanging van nationale financiering; 
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Or. en 

 

 


