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Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. pozdravlja dosežke evropskega 

sodelovanja na mladinskem področju pri 

reševanju težav, s katerimi se srečuje 

večina Evropejcev, ter pri pomoči 

nacionalnim oblikovalcem politike, saj jim 

zagotavlja strokovno znanje, priporočila, 

legitimnost, in uspešno mobilizacijo več 

sredstev EU; 

2. je seznanjen z evropskim 

sodelovanjem na mladinskem področju pri 

reševanju težav, s katerimi se srečuje 

večina Evropejcev, ter pri pomoči 

nacionalnim oblikovalcem politike, saj jim 

zagotavlja strokovno znanje, priporočila in 

legitimnost; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. pozdravlja dejstvo, da se je z ukrepi 

v okviru pobude za zaposlovanje mladih 

podprlo več kot 1,6 milijona mladih1; 

poudarja, da je potrebnih več prizadevanj 

in finančnih obveznosti; poudarja, da je 

treba izboljšati stike z mladimi, ki niso 

zaposleni, se ne izobražujejo ali 

usposabljajo in se srečujejo s številnimi 

ovirami, pa tudi kakovost ponudb v okviru 

jamstva za mlade, in sicer z opredelitvijo 

jasnih meril in standardov, vključno z 

dostopom do socialne zaščite, 

minimalnega dohodka in zaposlitvenih 

pravic; poziva države članice, naj dejansko 

izboljšajo svoje sisteme spremljanja, 

poročanja in izvajanja ter zagotovijo, da se 

bodo sredstva iz pobude za zaposlovanje 

mladih uporabljala kot dopolnilo 

nacionalnega financiranja in ne kot 

njegovo nadomestilo; 

____________ 

1 Resolucija Evropskega parlamenta o izvajanju 

pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah 

P8_(TA(2018)0018) 

 

36. poudarja pristojnosti in finančno 

odgovornost držav članic v zvezi z 

brezposelnostjo mladih; poudarja, da je 

treba jamstvo za mlade odpraviti; poziva 

države članice, naj dejansko izboljšajo 

svoje sisteme spremljanja, poročanja in 

izvajanja ter zagotovijo, da se bodo 

sredstva iz pobude za zaposlovanje mladih 

uporabljala kot dopolnilo nacionalnega 

financiranja in ne kot njegovo nadomestilo; 

Or. en 

 

 


