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Poprawka 4
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Gwarancja dla młodzieży

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że obecne 
pokolenie młodych ludzi posiada wysokie 
kwalifikacje; mając na uwadze, że 
nabywanie umiejętności, 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
kwalifikacji nie są odpowiedzią na brak 
miejsc pracy dla młodych ludzi; mając na 
uwadze, że – z drugiej strony – tworzenie 
trwałych miejsc pracy wysokiej jakości ma 
kluczowe znaczenie dla ich stabilności;

Q. mając na uwadze, że obecne 
pokolenie młodych ludzi posiada wysokie 
kwalifikacje; mając na uwadze, że 
nabywanie umiejętności, 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
kwalifikacji nie są wystarczającą 
odpowiedzią na brak miejsc pracy dla 
młodych ludzi; mając na uwadze, że – z 
drugiej strony – tworzenie trwałych miejsc 
pracy wysokiej jakości ma kluczowe 
znaczenie dla ich stabilności;
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Poprawka 5
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Gwarancja dla młodzieży

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie, aby 
zagwarantowały, że młodym ludziom, 
którzy rejestrują się w ramach gwarancji 
dla młodzieży, proponuje się dobrej 
jakości, zróżnicowane i dostosowane do 
potrzeb oferty pracy, szkoleń, praktyk 
zawodowych lub staży, w tym uczciwe 
wynagrodzenie, oraz że oferty zatrudnienia 
są zgodne z odpowiednimi zasadami 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
zapewni prawo do sprawiedliwego i 
równego traktowania w odniesieniu do 
warunków pracy, w tym środowisko pracy 
dostosowane do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, dostęp do ochrony 
socjalnej i szkoleń oraz okresy próbne o 
rozsądnym czasie trwania, a także zakaz 
nadużywania umów nietypowych; 
podkreśla, że w żadnym wypadku oferty w 
ramach wzmocnionej gwarancji dla 
młodzieży nie powinny przyczyniać się do 
dumpingu socjalnego, dumpingu 
płacowego, ubóstwa pracujących ani 
niepewności zatrudnienia młodych ludzi; 
ponownie przypomina, że staże mogą 
odgrywać rolę w szkoleniu zawodowym; 
przypomina, że umowy o staż powinny 
mieć formę pisemnych, prawnie wiążących 
porozumień określających zadania stażysty 
i godziwe wynagrodzenie; uważa, że celem 
gwarancji dla młodzieży musi być 
zatrudnienie oraz że staże nigdy nie 

9. wzywa państwa członkowskie, aby 
zagwarantowały, że młodym ludziom, 
którzy rejestrują się w ramach gwarancji 
dla młodzieży, proponuje się dobrej 
jakości, zróżnicowane i dostosowane do 
potrzeb oferty pracy, szkoleń, praktyk 
zawodowych lub staży, w tym uczciwe 
wynagrodzenie, oraz że oferty zatrudnienia 
są zgodne z odpowiednimi zasadami 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
zapewni prawo do sprawiedliwego i 
równego traktowania w odniesieniu do 
warunków pracy, w tym środowisko pracy 
dostosowane do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, dostęp do ochrony 
socjalnej i szkoleń oraz okresy próbne o 
rozsądnym czasie trwania, a także zakaz 
nadużywania umów nietypowych; 
podkreśla, że w żadnym wypadku oferty w 
ramach wzmocnionej gwarancji dla 
młodzieży nie powinny przyczyniać się do 
nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych 
zarobków, ubóstwa pracujących ani 
niepewności zatrudnienia młodych ludzi; 
ponownie przypomina, że staże mogą 
odgrywać rolę w szkoleniu zawodowym; 
przypomina, że umowy o staż powinny 
mieć formę pisemnych, prawnie wiążących 
porozumień określających zadania stażysty 
i godziwe wynagrodzenie; uważa, że celem 
gwarancji dla młodzieży musi być 
zatrudnienie oraz że staże nigdy nie 
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powinny zastępować zatrudnienia; powinny zastępować zatrudnienia;
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