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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή 
γενιά των νέων έχει υψηλή ειδίκευση·  
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκτηση 
δεξιοτήτων, η επανειδίκευση και η 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων δεν 
αποτελούν απάντηση στην έλλειψη θέσεων 
εργασίας για τους νέους·  λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, από την άλλη πλευρά, η 
δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων 
θέσεων εργασίας είναι καίριας σημασίας 
για τη σταθερότητά τους·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή 
γενιά των νέων έχει υψηλή ειδίκευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκτηση 
δεξιοτήτων, η επανειδίκευση και η 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων δεν 
αποτελούν επαρκή απάντηση στην 
έλλειψη θέσεων εργασίας για τους νέους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη 
πλευρά, η δημιουργία ποιοτικών και 
βιώσιμων θέσεων εργασίας είναι καίριας 
σημασίας για τη σταθερότητά τους·

Or. en



AM\1215141EL.docx PE658.347v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

6.10.2020 B9-0310/5

Τροπολογία 5
Elżbieta Rafalska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εγγυήσεις για τη Νεολαία

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι στους νέους που 
εγγράφονται στα προγράμματα Εγγυήσεων 
για τη Νεολαία προτείνονται υψηλής 
ποιότητας διαφοροποιημένες και 
εξατομικευμένες προσφορές εργασίας, 
κατάρτισης, μαθητείας ή πρακτικής 
άσκησης, και μια δίκαιη αμοιβή, και ότι οι 
προσφορές απασχόλησης 
ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές αρχές 
του ΕΠΚΔ, διασφαλίζοντας το δικαίωμα 
σε μια δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση 
όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης 
ενός εργασιακού περιβάλλοντος 
προσαρμοσμένου στις ανάγκες των 
ατόμων με αναπηρία, της πρόσβασης σε 
κοινωνική προστασία και κατάρτιση, της 
εύλογης διάρκειας δοκιμαστικών περιόδων 
και της απαγόρευσης της κατάχρησης των 
άτυπων συμβάσεων·  επιμένει ότι σε καμία 
περίπτωση οι προσφορές στο πλαίσιο των 
ενισχυμένων Εγγυήσεων για τη Νεολαία 
δεν θα πρέπει να συμβάλλουν στο 
κοινωνικό ντάμπινγκ, το μισθολογικό 
ντάμπινγκ, τη φτώχεια των εργαζομένων 
και την επισφαλή εργασία για τους νέους·  
επαναλαμβάνει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
μέρος της επαγγελματικής κατάρτισης·  
υπενθυμίζει ότι οι συμβάσεις πρακτικής 
άσκησης θα πρέπει να λαμβάνουν τη 

9. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι στους νέους που 
εγγράφονται στα προγράμματα Εγγυήσεων 
για τη Νεολαία προτείνονται υψηλής 
ποιότητας διαφοροποιημένες και 
εξατομικευμένες προσφορές εργασίας, 
κατάρτισης, μαθητείας ή πρακτικής 
άσκησης, και μια δίκαιη αμοιβή, και ότι οι 
προσφορές απασχόλησης 
ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές αρχές 
του ΕΠΚΔ, διασφαλίζοντας το δικαίωμα 
σε μια δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση 
όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης 
ενός εργασιακού περιβάλλοντος 
προσαρμοσμένου στις ανάγκες των 
ατόμων με αναπηρία, της πρόσβασης σε 
κοινωνική προστασία και κατάρτιση, της 
εύλογης διάρκειας δοκιμαστικών περιόδων 
και της απαγόρευσης της κατάχρησης των 
άτυπων συμβάσεων· επιμένει ότι σε καμία 
περίπτωση οι προσφορές στο πλαίσιο των 
ενισχυμένων Εγγυήσεων για τη Νεολαία 
δεν θα πρέπει να συμβάλλουν στον 
αθέμιτο ανταγωνισμό και στην ανισότητα 
των μισθών, τη φτώχεια των εργαζομένων 
και την επισφαλή εργασία για τους νέους· 
επαναλαμβάνει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
μέρος της επαγγελματικής κατάρτισης· 
υπενθυμίζει ότι οι συμβάσεις πρακτικής 
άσκησης θα πρέπει να λαμβάνουν τη 
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μορφή γραπτών και νομικά δεσμευτικών 
συμφωνιών, οι οποίες θα καθορίζουν τα 
καθήκοντα του ασκούμενου και θα 
περιλαμβάνουν αξιοπρεπή αμοιβή·  θεωρεί 
ότι ο απώτερος στόχος των Εγγυήσεων για 
τη Νεολαία πρέπει να είναι η απασχόληση, 
και ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν 
θα πρέπει ποτέ να αποτελούν 
αντικατάσταση θέσεων εργασίας·

μορφή γραπτών και νομικά δεσμευτικών 
συμφωνιών, οι οποίες θα καθορίζουν τα 
καθήκοντα του ασκούμενου και θα 
περιλαμβάνουν αξιοπρεπή αμοιβή· θεωρεί 
ότι ο απώτερος στόχος των Εγγυήσεων για 
τη Νεολαία πρέπει να είναι η απασχόληση, 
και ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν 
θα πρέπει ποτέ να αποτελούν 
αντικατάσταση θέσεων εργασίας·
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