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Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger, at 

ungdomsarbejdsløsheden er lavere end i de 

foregående år, men stadig er uacceptabelt 

høj i visse medlemsstater, navnlig i de 

regioner, der økonomisk halter bagefter, og 

at situationen for unge mennesker, som 

ikke er i beskæftigelse eller under 

uddannelse (NEET), og de langtidsledige 

er særligt bekymrende; understreger, at 

unge er i størst risiko for fattigdom og 

social og økonomisk udstødelse; beslutter 

derfor at styrke 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ud over 

det niveau, som Kommissionen har 

foreslået; understreger, at en sådan 

styrkelse på ingen måde bør ses som en 

fremrykning af den tildeling til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der blev 

godkendt i forbindelse med 

midtvejsrevisionen af FFR'en; 

understreger imidlertid, at 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet bør 

forbedres yderligere og gøres mere 

effektivt for at øge dets EU-merværdi i 

forhold til 

ungdomsbeskæftigelsespolitikkerne i 

medlemsstaterne, navnlig ved at sikre, at 

det ikke erstatter finansieringen af 

tidligere nationale politikker; 

5. understreger, at 

ungdomsarbejdsløsheden er uacceptabelt 

høj i visse medlemsstater, navnlig i de 

regioner, der økonomisk halter bagefter, og 

at situationen for unge mennesker, som 

ikke er i beskæftigelse eller under 

uddannelse (NEET), og de langtidsledige 

er særligt bekymrende; understreger, at 

unge er i størst risiko for fattigdom og 

social og økonomisk udstødelse; beslutter 

derfor at styrke 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ud over 

det niveau, som Kommissionen har 

foreslået; understreger, at en sådan 

styrkelse på ingen måde bør ses som en 

fremrykning af den tildeling til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der blev 

godkendt i forbindelse med 

midtvejsrevisionen af FFR'en, og 

opfordrer indtrængende til at gøre dette 

initiativ til en beskæftigelsesplan, der er 

knyttet til en social og miljømæssig 

offentlig plan for Europa, som forpligter 
medlemsstaterne til at øge absorptionen af 

midlerne og skabe mere 

ungdomsbeskæftigelse af høj kvalitet; 

Or. en 



 

AM\1166838DA.docx  PE624.170v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

 


