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6.10.2020 B9-0310/4

Изменение 4
Елжбета Рафалска
от името на групата ECR

Предложение за резолюция B9-0310/2020
Луция Дюриш Николсонова
от името на комисията по заетост и социални въпроси
Гаранцията за младежта

Предложение за резолюция
Съображение Р

Предложение за резолюция Изменение

Р. като има предвид, че сегашното 
поколение млади хора са 
висококвалифицирани; като има 
предвид, че придобиването на умения, 
преквалификацията и повишаването на 
квалификацията не са решение на 
липсата на работни места за младите 
хора; като има предвид, че от друга 
страна създаването на качествени и 
устойчиви работни места е от ключово 
значение за тяхната стабилност;

Р. като има предвид, че сегашното 
поколение млади хора са 
висококвалифицирани; като има 
предвид, че придобиването на умения, 
преквалификацията и повишаването на 
квалификацията не са достатъчно 
решение на липсата на работни места за 
младите хора; като има предвид, че от 
друга страна създаването на качествени 
и устойчиви работни места е от ключово 
значение за тяхната стабилност;
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6.10.2020 B9-0310/5

Изменение 5
Елжбета Рафалска
от името на групата ECR

Предложение за резолюция B9-0310/2020
Луция Дюриш Николсонова
от името на комисията по заетост и социални въпроси
Гаранцията за младежта

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. настоятелно призовава 
държавите членки да гарантират, че на 
младите хора, които се регистрират по 
схемите на гаранцията за младежта, се 
предлагат качествени, разнообразни и 
адаптирани предложения за работа, 
обучение, чиракуване или стаж, 
включително справедливо 
възнаграждение, и че предложенията за 
заетост отговарят на съответните 
принципи на Европейския стълб на 
социалните права, като гарантират 
правото на справедливо и равно 
третиране по отношение на условията 
на труд, включително осигуряване на 
работна среда, адаптирана към нуждите 
на хората с увреждания, достъп до 
социална закрила и обучение и 
изпитателни периоди с разумна 
продължителност, както и забрана на 
злоупотребата с нетипични договори; 
настоява, че при никакви обстоятелства 
предложенията в рамките на укрепената 
гаранция за младежта не следва да 
допринасят за социален дъмпинг, 
дъмпинг на заплатите, бедност сред 
работещите или несигурност на 
заетостта за младите хора; отново 
заявява, че стажовете биха могли да 
играят роля в професионалното 
обучение; припомня, че договорите за 
стаж следва да бъдат под формата на 
писмени, правно обвързващи 

9. настоятелно призовава 
държавите членки да гарантират, че на 
младите хора, които се регистрират по 
схемите на гаранцията за младежта, се 
предлагат качествени, разнообразни и 
адаптирани предложения за работа, 
обучение, чиракуване или стаж, 
включително справедливо 
възнаграждение, и че предложенията за 
заетост отговарят на съответните 
принципи на Европейския стълб на 
социалните права, като гарантират 
правото на справедливо и равно 
третиране по отношение на условията 
на труд, включително осигуряване на 
работна среда, адаптирана към нуждите 
на хората с увреждания, достъп до 
социална закрила и обучение и 
изпитателни периоди с разумна 
продължителност, както и забрана на 
злоупотребата с нетипични договори; 
настоява, че при никакви обстоятелства 
предложенията в рамките на укрепената 
гаранция за младежта не следва да 
допринасят за нелоялна конкуренция и 
несправедливи заплати, бедност сред 
работещите или несигурност на 
заетостта за младите хора; отново 
заявява, че стажовете биха могли да 
играят роля в професионалното 
обучение; припомня, че договорите за 
стаж следва да бъдат под формата на 
писмени, правно обвързващи 
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споразумения, определящи задачите на 
стажанта и включващи достойно 
възнаграждение; счита, че целта на 
гаранцията за младежта трябва да води 
до заетост и че стажовете никога не 
следва да заместват работните места;

споразумения, определящи задачите на 
стажанта и включващи достойно 
възнаграждение; счита, че целта на 
гаранцията за младежта трябва да води 
до заетост и че стажовете никога не 
следва да заместват работните места;
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