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Forslag til beslutning
Betragtning Q

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Q. der henviser til, at den nuværende 
generation af unge er højt kvalificerede; 
der henviser til, at kvalificering, omskoling 
og opkvalificering ikke er svaret på unges 
mangel på arbejdspladser; der henviser til, 
at skabelsen af bæredygtige kvalitetsjob på 
den anden side er nøglen til deres stabilitet;

Q. der henviser til, at den nuværende 
generation af unge er højt kvalificerede; 
der henviser til, at kvalificering, omskoling 
og opkvalificering ikke er et tilstrækkeligt 
svar på unges mangel på arbejdspladser; 
der henviser til, at skabelsen af 
bæredygtige kvalitetsjob på den anden side 
er nøglen til deres stabilitet;

Or. en
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Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at sikre, at unge, der 
tilmelder sig ungdomsgarantiordningerne, 
får varierede og skræddersyede job-, 
uddannelses-, lærlinge- eller praktiktilbud 
af god kvalitet, hvilket omfatter et rimeligt 
vederlag, og at beskæftigelsestilbuddene er 
i overensstemmelse med de relevante 
principper i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, der sikrer retten til en 
retfærdig og lige behandling for så vidt 
angår arbejdsvilkår, herunder sikring af et 
arbejdsmiljø, der er tilpasset handicappedes 
behov, adgang til social beskyttelse og 
uddannelse og prøvetid med en rimelig 
varighed samt forbud mod misbrug af 
atypiske kontrakter; insisterer på, at tilbud 
under den styrkede ungdomsgaranti under 
ingen omstændigheder bør bidrage til 
social dumping, løndumping, fattigdom 
blandt personer i arbejde eller usikkerhed 
for unge; gentager, at praktikophold kan 
spille en rolle i erhvervsuddannelse; 
minder om, at kontrakter om praktikophold 
bør have form af skriftlige og juridisk 
bindende aftaler, der præciserer 
praktikantens opgaver og omfatter 
anstændige vederlag; mener, at målet med 
ungdomsgarantien skal være at lede til 
beskæftigelse, og at praktikophold aldrig 
bør medføre tab af job;

9. opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at sikre, at unge, der 
tilmelder sig ungdomsgarantiordningerne, 
får varierede og skræddersyede job-, 
uddannelses-, lærlinge- eller praktiktilbud 
af god kvalitet, hvilket omfatter et rimeligt 
vederlag, og at beskæftigelsestilbuddene er 
i overensstemmelse med de relevante 
principper i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, der sikrer retten til en 
retfærdig og lige behandling for så vidt 
angår arbejdsvilkår, herunder sikring af et 
arbejdsmiljø, der er tilpasset handicappedes 
behov, adgang til social beskyttelse og 
uddannelse og prøvetid med en rimelig 
varighed samt forbud mod misbrug af 
atypiske kontrakter; insisterer på, at tilbud 
under den styrkede ungdomsgaranti under 
ingen omstændigheder bør bidrage til 
illoyal konkurrence og urimelige 
lønninger, fattigdom blandt personer i 
arbejde eller usikkerhed for unge; gentager, 
at praktikophold kan spille en rolle i 
erhvervsuddannelse; minder om, at 
kontrakter om praktikophold bør have form 
af skriftlige og juridisk bindende aftaler, 
der præciserer praktikantens opgaver og 
omfatter anstændige vederlag; mener, at 
målet med ungdomsgarantien skal være at 
lede til beskæftigelse, og at praktikophold 
aldrig bør medføre tab af job;
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