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Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je brezposelnost 

mladih sicer nižja kot v prejšnjih letih, a v 

nekaterih državah članicah, zlasti v regijah, 

ki v gospodarskem smislu zaostajajo, 

ostaja nesprejemljivo visoka in da je še 

posebej zaskrbljujoč položaj mladih, ki se 

ne izobražujejo, niso zaposleni in se ne 

usposabljajo, pa tudi položaj dolgoročno 

brezposelnih; poudarja, da so mladi 

skupina, ki je najbolj izpostavljena 

tveganju revščine ter socialne in 

ekonomske izključenosti; je zato sklenil 

sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih 

povečati v večji meri, kot pa predlaga 

Komisija; poudarja, da tega povečanja 

nikakor ne bi smeli razumeti kot pomik 

sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih 

na začetek obdobja, kakor je bil odobren 

med vmesno revizijo večletnega 

finančnega okvira; poudarja pa, da bi bilo 

treba pobudo za zaposlovanje mladih 

dodatno izboljšati in povečati njeno 

učinkovitost, da bi povečali evropsko 

dodano vrednost za politike zaposlovanja 

mladih v državah članicah, pri čemer bi 

morali predvsem zagotoviti, da ta pobuda 

ne bo nadomeščala financiranja 

nekdanjih nacionalnih politik; 

5. poudarja, da brezposelnost mladih v 

nekaterih državah članicah, zlasti v regijah, 

ki v gospodarskem smislu zaostajajo, 

ostaja nesprejemljivo visoka in da je še 

posebej zaskrbljujoč položaj mladih, ki se 

ne izobražujejo, niso zaposleni in se ne 

usposabljajo, pa tudi položaj dolgoročno 

brezposelnih; poudarja, da so mladi 

skupina, ki je najbolj izpostavljena 

tveganju revščine ter socialne in 

ekonomske izključenosti; je zato sklenil 

sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih 

povečati v večji meri, kot pa predlaga 

Komisija; poudarja, da tega povečanja 

nikakor ne bi smeli razumeti kot pomik 

sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih 

na začetek obdobja, kakor je bil odobren 

med vmesno revizijo večletnega 

finančnega okvira, in poziva, naj postane 

ta pobuda načrt zaposlovanja, povezan z 

družbenim in okoljskim javnim načrtom 

za Evropo, ki bo pritegnil države članice k 

povečanju ravni črpanja sredstev in 

ustvarjanju več kakovostnih delovnih 

mest za mlade; 

Or. en 
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