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6.10.2020 B9-0310/4

Ändringsförslag 4
Elżbieta Rafalska
för ECR-gruppen

Förslag till resolution B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Ungdomsgaranti

Förslag till resolution
Skäl Q

Förslag till resolution Ändringsförslag

Q. Den nuvarande generationen 
ungdomar är högkvalificerad. 
Kompetensutveckling, omskolning och 
kompetenshöjning är inte ett svar på 
bristen på arbetstillfällen för ungdomar. 
Däremot är skapande av hållbara 
arbetstillfällen av god kvalitet avgörande 
för deras stabilitet.

Q. Den nuvarande generationen 
ungdomar är högkvalificerad. 
Kompetensutveckling, omskolning och 
kompetenshöjning är inte ett tillräckligt 
svar på bristen på arbetstillfällen för 
ungdomar. Däremot är skapande av 
hållbara arbetstillfällen av god kvalitet 
avgörande för deras stabilitet.

Or. en
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6.10.2020 B9-0310/5

Ändringsförslag 5
Elżbieta Rafalska
för ECR-gruppen

Förslag till resolution B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Ungdomsgaranti

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar 
eftertryckligen medlemsstaterna att se till 
att ungdomar som registrerar sig för 
ungdomsgarantisystem erbjuds kvalitativa, 
diversifierade och skräddarsydda 
arbetstillfällen, utbildning, lärlings- eller 
praktikplatser med rättvis ersättning, och 
att arbetserbjudanden anpassas till de 
relevanta principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, som 
garanterar rätten till rättvis och lika 
behandling när det gäller arbetsvillkor, 
inklusive en arbetsmiljö som är anpassad 
till personer med funktionsnedsättning, 
tillgång till socialt skydd och utbildning 
och rimlig varaktighet på provanställningar 
samt som förbjuder missbruk av atypiska 
anställningsformer. Parlamentet insisterar 
på att erbjudanden inom ramen för den 
förstärkta ungdomsgarantin inte på några 
villkor får bidra till social dumping, 
lönedumping, fattigdom på arbetsplatsen 
och unga människors utsatthet. Parlamentet 
upprepar att lärlingsplatserna kan vara en 
del av yrkesutbildningen och påminner om 
att lärlingsavtal bör vara skriftliga och 
juridiskt bindande avtal som specificerar 
vilka uppgifter lärlingen ska utföra och 
fastställer en rimlig ersättning. Parlamentet 
anser att målet för ungdomsgarantin måste 
vara anställning och att lärlingsplatser inte 
får användas som ersättning för fasta 

9. Europaparlamentet uppmanar 
eftertryckligen medlemsstaterna att se till 
att ungdomar som registrerar sig för 
ungdomsgarantisystem erbjuds kvalitativa, 
diversifierade och skräddarsydda 
arbetstillfällen, utbildning, lärlings- eller 
praktikplatser med rättvis ersättning, och 
att arbetserbjudanden anpassas till de 
relevanta principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, som 
garanterar rätten till rättvis och lika 
behandling när det gäller arbetsvillkor, 
inklusive en arbetsmiljö som är anpassad 
till personer med funktionsnedsättning, 
tillgång till socialt skydd och utbildning 
och rimlig varaktighet på provanställningar 
samt som förbjuder missbruk av atypiska 
anställningsformer. Parlamentet insisterar 
på att erbjudanden inom ramen för den 
förstärkta ungdomsgarantin inte på några 
villkor får bidra till orättvis konkurrens 
och oskäliga löner, fattigdom på 
arbetsplatsen och unga människors 
utsatthet. Parlamentet upprepar att 
lärlingsplatserna kan vara en del av 
yrkesutbildningen och påminner om att 
lärlingsavtal bör vara skriftliga och 
juridiskt bindande avtal som specificerar 
vilka uppgifter lärlingen ska utföra och 
fastställer en rimlig ersättning. Parlamentet 
anser att målet för ungdomsgarantin måste 
vara anställning och att lärlingsplatser inte 
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arbetstillfällen. får användas som ersättning för fasta 
arbetstillfällen.

Or. en


