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

LV Vienoti daudzveidībā LV

6.10.2020 B9-0310/4

Grozījums Nr. 4
Elżbieta Rafalska
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā
Garantija jauniešiem

Rezolūcijas priekšlikums
Q apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Q. tā kā pašreizējai jauniešu paaudzei 
ir augstas prasmes; tā kā prasmju apgūšana, 
pārkvalifikācija un pilnveide nav atbilde uz 
darbvietu trūkumu jauniešiem; tā kā 
kvalitatīvu un ilgtspējīgu darbvietu 
radīšana savukārt ir veids, kā panākt 
stabilitāti;

Q. tā kā pašreizējai jauniešu paaudzei 
ir augstas prasmes; tā kā prasmju apgūšana, 
pārkvalifikācija un pilnveide nav 
pietiekama atbilde uz darbvietu trūkumu 
jauniešiem; tā kā kvalitatīvu un ilgtspējīgu 
darbvietu radīšana savukārt ir veids, kā 
panākt stabilitāti;
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Grozījums Nr. 5
Elżbieta Rafalska
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā
Garantija jauniešiem

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. mudina dalībvalstis nodrošināt, ka 
visiem jauniešiem, kuri reģistrējas 
Garantijas jauniešiem shēmās, tiek sniegti 
kvalitatīvi, daudzveidīgi un pielāgoti darba, 
apmācības, māceklības vai stažēšanās 
piedāvājumi, ietverot taisnīgu atalgojumu, 
un ka nodarbinātības piedāvājumi ir 
saskaņoti ar attiecīgajiem Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra principiem, nodrošinot 
tiesības uz taisnīgu un vienlīdzīgu 
attieksmi darba nosacījumu ziņā, tostarp 
nodrošinot personu ar invaliditāti 
vajadzībām pielāgotu darba vidi, piekļuvi 
sociālajai aizsardzībai un apmācībai, 
samērīgu pārbaudes laika ilgumu un 
aizliedzot nestandarta līgumu ļaunprātīgu 
izmantošanu; uzsver, ka pastiprinātajā 
Garantijā jauniešiem ietvertajiem 
piedāvājumiem nekādā gadījumā nebūtu 
jāveicina sociālais dempings, algu 
dempings, nodarbinātu personu nabadzība 
un nestabila situācija jauniešiem; atkārtoti 
pauž, ka stažēšanās varētu būt daļa no 
arodizglītības; atgādina, ka stažēšanās 
līgumi būtu jāslēdz kā rakstiska un 
juridiski saistoša vienošanās, precizējot 
stažiera uzdevumus un iekļaujot pienācīgu 
atalgojumu; uzskata, ka Garantijas 
jauniešiem mērķim ir jābūt nodarbinātībai 
un ka stažēšanās nekad nevar būt 
darbvietas aizstājējs;

9. mudina dalībvalstis nodrošināt, ka 
visiem jauniešiem, kuri reģistrējas 
Garantijas jauniešiem shēmās, tiek sniegti 
kvalitatīvi, daudzveidīgi un pielāgoti darba, 
apmācības, māceklības vai stažēšanās 
piedāvājumi, ietverot taisnīgu atalgojumu, 
un ka nodarbinātības piedāvājumi ir 
saskaņoti ar attiecīgajiem Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra principiem, nodrošinot 
tiesības uz taisnīgu un vienlīdzīgu 
attieksmi darba nosacījumu ziņā, tostarp 
nodrošinot personu ar invaliditāti 
vajadzībām pielāgotu darba vidi, piekļuvi 
sociālajai aizsardzībai un apmācībai, 
samērīgu pārbaudes laika ilgumu un 
aizliedzot nestandarta līgumu ļaunprātīgu 
izmantošanu; uzsver, ka pastiprinātajā 
Garantijā jauniešiem ietvertajiem 
piedāvājumiem nekādā gadījumā nebūtu 
jāveicina negodīga konkurence un 
netaisnīgs atalgojums, nodarbinātu 
personu nabadzība un nestabila situācija 
jauniešiem; atkārtoti pauž, ka stažēšanās 
varētu būt daļa no arodizglītības; atgādina, 
ka stažēšanās līgumi būtu jāslēdz kā 
rakstiska un juridiski saistoša vienošanās, 
precizējot stažiera uzdevumus un iekļaujot 
pienācīgu atalgojumu; uzskata, ka 
Garantijas jauniešiem mērķim ir jābūt 
nodarbinātībai un ka stažēšanās nekad 
nevar būt darbvietas aizstājējs;
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