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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. kiemeli, hogy az ifjúsági 

munkanélküliség alacsonyabb mint az 

előző években, az Európai Unió egyes 

tagállamaiban, különösen a gazdasági 

lemaradásban lévő régiókban azonban 

továbbra is elfogadhatatlanul magas, és a 

NEET-fiatalok (nem foglalkoztatott, 

oktatásban és képzésben nem részesülő 

fiatalok) és a tartósan munkanélküliek 

helyzete különösen aggasztó; 

hangsúlyozza, hogy a fiatalok a 

szegénység, valamint a társadalmi és 

gazdasági kirekesztés kockázatának 

leginkább kitett csoport; ezért úgy határoz, 

hogy megerősíti az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezést (IFK) a Bizottság által 

javasolt szinthez képest; hangsúlyozza, 

hogy ezt a megerősítést semmiképpen sem 

lehet az IFK többéves pénzügyi keret 

félidős felülvizsgálata keretében 

jóváhagyott előirányzatának az időszak 

elejére történő ütemezésének tekinteni; 

kiemeli azonban, hogy az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezést tovább kell 

javítani és hatékonyabbá kell tenni, hogy 

több európai hozzáadott értéket nyújtson a 

tagállamok ifjúsági foglalkoztatási 

politikáihoz, biztosítva ugyanakkor, hogy 

a kezdeményezés ne vegye át a korábbi 

nemzeti politikák finanszírozásának 

helyét; 

5. kiemeli, hogy az Európai Unió 

egyes tagállamaiban továbbra is 

elfogadhatatlanul magas az ifjúsági 

munkanélküliség, különösen az Unió 

gazdaságilag elmaradott régióiban, és a 

NEET-fiatalok (nem foglalkoztatott, 

oktatásban és képzésben nem részesülő 

fiatalok) és a tartósan munkanélküliek 

helyzete különösen aggasztó; 

hangsúlyozza, hogy a fiatalok a 

szegénység, valamint a társadalmi és 

gazdasági kirekesztés kockázatának 

leginkább kitett csoport; ezért úgy határoz, 

hogy megerősíti az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezést (IFK) a Bizottság által 

javasolt szinthez képest; hangsúlyozza, 

hogy ezt a megerősítést semmiképpen sem 

lehet az IFK többéves pénzügyi keret 

félidős felülvizsgálata keretében 

jóváhagyott előirányzatának az időszak 

elejére történő ütemezésének tekinteni, és 

sürgeti, hogy a kezdeményezést alakítsák 

át egy szociális és környezetvédelmi 

európai tervhez kapcsolódó foglalkoztatási 

tervvé, amely a finanszírozás 

felhasználásának növelésére és több, a 

fiatalokat célzó minőségi munkahely 

megteremtésére ösztönzi a tagállamokat; 
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