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Poprawka  1 

Jörg Meuthen, James Carver 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Wykonanie strategii UE na rzecz młodzieży 

2017/2259(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 

europejskiej współpracy w obszarze 

młodzieży, która wykazała zdolność do 

rozwiązywania problemów stojących przed 

większością Europejczyków oraz wsparcia 

krajowych decydentów politycznych, 

zapewniając im wiedzę ekspercką, 

zalecenia i legitymację oraz w udany 

sposób uruchamiając większe środki 

finansowe UE; 

2. zauważa europejską współpracę w 

obszarze młodzieży umożliwiającą 

rozwiązanie problemów stojących przed 

większością Europejczyków oraz wsparcie 

krajowych decydentów politycznych, 

zapewniając im wiedzę ekspercką, 

zalecenia i legitymację oraz w udany 

sposób uruchamiając większe środki 

finansowe UE; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Wykonanie strategii UE na rzecz młodzieży 

2017/2259(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. przyjmuje z zadowoleniem, że 

środki w ramach Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych zapewniły 

wsparcie dla ponad 1,6 mln osób 

młodych1; podkreśla, że konieczne są 

dalsze wysiłki i zobowiązania finansowe; 

podkreśla potrzebę lepszego docierania do 

młodych ludzi w sytuacjach, w jakich 

znajduje się młodzież NEET, którzy 

napotykają wiele przeszkód, oraz poprawy 

jakości ofert w ramach gwarancji dla 

młodzieży przez określenie jasnych 

kryteriów i standardów jakości, z 

uwzględnieniem dostępu do ochrony 

socjalnej, minimalnych dochodów i praw 

pracowniczych; wzywa państwa 

członkowskie do podjęcia aktywnego 

działania na rzecz usprawnienia systemów 

monitorowania, sprawozdawczości i 

wykonania oraz do zapewnienia, by środki 

w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych służyło do uzupełnienia, a 

nie zastąpienia środków krajowych; 

____________ 

1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie 

wdrażania w państwach członkowskich Inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

(P8_TA(2018)0018). 

 

 

36. podkreśla kompetencję i 

odpowiedzialność finansową państw 

członkowskich w zakresie bezrobocia 

młodzieży; wzywa do zniesienia gwarancji 

dla młodzieży; wzywa państwa 

członkowskie do podjęcia aktywnego 

działania na rzecz usprawnienia systemów 

monitorowania, sprawozdawczości i 

wykonania oraz do zapewnienia, by środki 

w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych służyło do uzupełnienia, a 

nie zastąpienia środków krajowych; 
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