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6.10.2020 B9-0310/4

Tarkistus 4
Elżbieta Rafalska
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta
Nuorisotakuu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. ottaa huomioon, että nykyinen 
nuorten sukupolvi on erittäin 
ammattitaitoinen; toteaa, että koulutus, 
uudelleenkoulutus ja ammattitaidon 
parantaminen eivät ole vastaus nuorten 
työpaikkojen puutteeseen; katsoo sen 
sijaan, että laadukkaiden ja kestävien 
työpaikkojen luominen on avain 
työpaikkojen vakauteen;

Q. ottaa huomioon, että nykyinen 
nuorten sukupolvi on erittäin 
ammattitaitoinen; toteaa, että koulutus, 
uudelleenkoulutus ja ammattitaidon 
parantaminen eivät ole riittävä vastaus 
nuorten työpaikkojen puutteeseen; katsoo 
sen sijaan, että laadukkaiden ja kestävien 
työpaikkojen luominen on avain 
työpaikkojen vakauteen;
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6.10.2020 B9-0310/5

Tarkistus 5
Elżbieta Rafalska
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta
Nuorisotakuu

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että 
nuorisotakuujärjestelmiin rekisteröityneille 
nuorille ehdotetaan laadukkaita, 
monipuolisia ja räätälöityjä työpaikkoja, 
koulutusta tai oppisopimus- tai 
harjoittelujaksoja, joihin sisältyy 
kohtuullinen palkka, ja että työtarjoukset 
linjataan Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin asiaa koskevien periaatteiden 
mukaisiksi, jotta voidaan varmistaa oikeus 
oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen 
kohteluun työolojen, vammaisten 
henkilöiden tarpeisiin sopeutettu 
työympäristö mukaan luettuna, sosiaalisen 
suojelun saatavuuden ja koulutuksen osalta 
sekä koeaikojen kohtuullinen kesto ja 
kieltää epätyypillisten työsopimusten 
väärinkäyttö; vaatii, että vahvistetun 
nuorisotakuun mukaisilla tarjouksilla ei 
missään tapauksessa saisi myötävaikuttaa 
sosiaaliseen polkumyyntiin, palkkojen 
polkemiseen, työssäkäyvien köyhyyteen tai 
nuorten epävarmuuteen; muistuttaa, että 
harjoittelujaksot voisivat olla osa 
ammatillista koulutusta; palauttaa mieliin, 
että harjoittelusopimusten olisi oltava 
kirjallisia ja oikeudellisesti sitovia 
sopimuksia, joissa määritetään 
harjoittelijan tehtävät ja joihin sisältyy 
kohtuullinen palkka; katsoo, että 
nuorisotakuun tavoitteen on oltava 

9. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että 
nuorisotakuujärjestelmiin rekisteröityneille 
nuorille ehdotetaan laadukkaita, 
monipuolisia ja räätälöityjä työpaikkoja, 
koulutusta tai oppisopimus- tai 
harjoittelujaksoja, joihin sisältyy 
kohtuullinen palkka, ja että työtarjoukset 
linjataan Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin asiaa koskevien periaatteiden 
mukaisiksi, jotta voidaan varmistaa oikeus 
oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen 
kohteluun työolojen, vammaisten 
henkilöiden tarpeisiin sopeutettu 
työympäristö mukaan luettuna, sosiaalisen 
suojelun saatavuuden ja koulutuksen osalta 
sekä koeaikojen kohtuullinen kesto ja 
kieltää epätyypillisten työsopimusten 
väärinkäyttö; vaatii, että vahvistetun 
nuorisotakuun mukaisilla tarjouksilla ei 
missään tapauksessa saisi myötävaikuttaa 
epäreiluun kilpailuun ja 
epäoikeudenmukaisiin palkkoihin, 
työssäkäyvien köyhyyteen tai nuorten 
epävarmuuteen; muistuttaa, että 
harjoittelujaksot voisivat olla osa 
ammatillista koulutusta palauttaa mieliin, 
että harjoittelusopimusten olisi oltava 
kirjallisia ja oikeudellisesti sitovia 
sopimuksia, joissa määritetään 
harjoittelijan tehtävät ja joihin sisältyy 
kohtuullinen palkka; katsoo, että 
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työllistyminen ja että harjoittelujaksoilla ei 
saisi koskaan korvata työpaikkoja;

nuorisotakuun tavoitteen on oltava 
työllistyminen ja että harjoittelujaksoilla ei 
saisi koskaan korvata työpaikkoja;

Or. en


