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6.10.2020 B9-0310/4

Amendement 4
Elżbieta Rafalska
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
De jongerengarantieregeling

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat jongeren van de 
huidige generatie hoogopgeleid zijn; 
overwegende dat scholing, omscholing en 
bijscholing niet de oplossing vormen voor 
het gebrek aan banen voor jongeren; 
overwegende dat het scheppen van 
hoogwaardige en duurzame banen wel van 
belang is om jongeren een zekere toekomst 
te bieden;

Q. overwegende dat jongeren van de 
huidige generatie hoogopgeleid zijn; 
overwegende dat scholing, omscholing en 
bijscholing geen afdoende oplossing 
vormen voor het gebrek aan banen voor 
jongeren; overwegende dat het scheppen 
van hoogwaardige en duurzame banen wel 
van belang is om jongeren een zekere 
toekomst te bieden;

Or. en
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6.10.2020 B9-0310/5

Amendement 5
Elżbieta Rafalska
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
De jongerengarantieregeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. spoort de lidstaten aan om ervoor te 
zorgen dat jongeren die zich inschrijven 
voor de jeugdgarantie hoogwaardige, 
gevarieerde en op maat gesneden banen, 
scholingsmogelijkheden, leerlingplaatsen 
of stages aangeboden krijgen, en dat 
aanbiedingen voor een baan in 
overeenstemming zijn met de relevante 
beginselen van de EPSR en dat het recht op 
een eerlijke en gelijke behandeling wat 
betreft arbeidsvoorwaarden gewaarborgd 
wordt, inclusief het recht op een 
werkomgeving die aansluit bij de 
behoeften van personen met een handicap, 
toegang tot sociale bescherming en 
opleiding en een proeftijd van een redelijke 
duur, waarbij misbruik van atypische 
arbeidsovereenkomsten niet toegestaan is; 
vindt het uiterst belangrijk dat er in het 
kader van de versterkte jongerengarantie 
geen enkel aanbod wordt gedaan dat 
bijdraagt aan sociale dumping, 
loondumping, armoede onder werkenden 
of onzeker werk onder jongeren; herhaalt 
dat stages deel zouden kunnen uitmaken 
van beroepsopleidingen; wijst er nogmaals 
op dat stageovereenkomsten schriftelijke, 
juridisch bindende overeenkomsten moeten 
zijn, waarin de taken van de stagiair 
worden omschreven en waarin een 
behoorlijke stagevergoeding wordt 
gegarandeerd; is van mening dat de 

9. spoort de lidstaten aan om ervoor te 
zorgen dat jongeren die zich inschrijven 
voor de jeugdgarantie hoogwaardige, 
gevarieerde en op maat gesneden banen, 
scholingsmogelijkheden, leerlingplaatsen 
of stages aangeboden krijgen, en dat 
aanbiedingen voor een baan in 
overeenstemming zijn met de relevante 
beginselen van de EPSR en dat het recht op 
een eerlijke en gelijke behandeling wat 
betreft arbeidsvoorwaarden gewaarborgd 
wordt, inclusief het recht op een 
werkomgeving die aansluit bij de 
behoeften van personen met een handicap, 
toegang tot sociale bescherming en 
opleiding en een proeftijd van een redelijke 
duur, waarbij misbruik van atypische 
arbeidsovereenkomsten niet toegestaan is; 
vindt het uiterst belangrijk dat er in het 
kader van de versterkte jongerengarantie 
geen enkel aanbod wordt gedaan dat 
bijdraagt aan oneerlijke mededinging en 
oneerlijke lonen, armoede onder 
werkenden of onzeker werk onder 
jongeren; herhaalt dat stages deel zouden 
kunnen uitmaken van beroepsopleidingen; 
wijst er nogmaals op dat 
stageovereenkomsten schriftelijke, 
juridisch bindende overeenkomsten moeten 
zijn, waarin de taken van de stagiair 
worden omschreven en waarin een 
behoorlijke stagevergoeding wordt 
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jongerengarantie ten doel moet hebben 
jongeren naar een baan te leiden en dat 
stages niet in de plaats mogen komen van 
banen;

gegarandeerd; is van mening dat de 
jongerengarantie ten doel moet hebben 
jongeren naar een baan te leiden en dat 
stages niet in de plaats mogen komen van 
banen;

Or. en


