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Predlog spremembe 4
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
Jamstvo za mlade

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker je sedanja generacija mladih 
visoko usposobljena; ker usposabljanje, 
prekvalifikacija in izpopolnjevanje ni 
ustrezna rešitev za nerazpoložljivost 
delovnih mest za mlade; ker je na drugi 
strani ustvarjanje kakovostnih in 
trajnostnih delovnih mest ključno za 
njihovo stabilnost;

Q. ker je sedanja generacija mladih 
visoko usposobljena; ker usposabljanje, 
prekvalifikacija in izpopolnjevanje ni 
zadostna rešitev za nerazpoložljivost 
delovnih mest za mlade; ker je na drugi 
strani ustvarjanje kakovostnih in 
trajnostnih delovnih mest ključno za 
njihovo stabilnost;
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Predlog spremembe 5
Elżbieta Rafalska
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
Jamstvo za mlade

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se mladim, ki se prijavijo v 
programe jamstva za mlade, ponudijo 
kakovostne, raznolike in prilagojene 
ponudbe za delo, usposabljanje, vajeništvo 
ali praktično usposabljanje, vključno s 
poštenim plačilom, in da so ponudbe za 
zaposlitev usklajene z ustreznimi načeli 
evropskega stebra socialnih pravic, kar bo 
zagotavljalo pravico do pravičnega in 
enakega obravnavanja z vidika delovnih 
pogojev, vključno z delovnim okoljem, 
prilagojenim potrebam invalidov, 
dostopom do socialne zaščite in 
usposabljanja, razumno dolgimi 
poskusnimi dobami in prepovedjo zlorab 
atipičnih pogodb; vztraja, da ponudbe v 
okviru okrepljenega jamstva za mlade v 
nobenem primeru ne smejo prispevati k 
socialnemu dampingu, dampingu plač, 
revščini med zaposlenimi ali prekarnosti 
mladih; ponovno poudarja, da bi lahko bilo 
praktično usposabljanje del poklicnega 
usposabljanja; opozarja, da bi morale biti 
pogodbe o praktičnem usposabljanju v 
pisni in pravno zavezujoči obliki ter bi 
morale določati naloge praktikanta in 
dostojno plačilo; meni, da mora biti cilj 
jamstva za mlade zaposlitev in da 
praktično usposabljanje nikoli ne bi smelo 
nadomestiti delovnih mest;

9. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se mladim, ki se prijavijo v 
programe jamstva za mlade, ponudijo 
kakovostne, raznolike in prilagojene 
ponudbe za delo, usposabljanje, vajeništvo 
ali praktično usposabljanje, vključno s 
poštenim plačilom, in da so ponudbe za 
zaposlitev usklajene z ustreznimi načeli 
evropskega stebra socialnih pravic, kar bo 
zagotavljalo pravico do pravičnega in 
enakega obravnavanja z vidika delovnih 
pogojev, vključno z delovnim okoljem, 
prilagojenim potrebam invalidov, 
dostopom do socialne zaščite in 
usposabljanja, razumno dolgimi 
poskusnimi dobami in prepovedjo zlorab 
atipičnih pogodb; vztraja, da ponudbe v 
okviru okrepljenega jamstva za mlade v 
nobenem primeru ne smejo prispevati k 
nelojalni konkurenci in nepoštenim 
plačam, revščini med zaposlenimi ali 
prekarnosti mladih; ponovno poudarja, da 
bi lahko bilo praktično usposabljanje del 
poklicnega usposabljanja; opozarja, da bi 
morale biti pogodbe o praktičnem 
usposabljanju v pisni in pravno zavezujoči 
obliki ter bi morale določati naloge 
praktikanta in dostojno plačilo; meni, da 
mora biti cilj jamstva za mlade zaposlitev 
in da praktično usposabljanje nikoli ne bi 
smelo nadomestiti delovnih mest;
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