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Изменение 6
Моника Семедо
от името на групата Renew

Предложение за резолюция B9-0310/2020
Луция Дюриш Николсонова
от името на комисията по заетост и социални въпроси
Гаранцията за младежта

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. изразява силната си вяра в целта 
за подобряване на социално-
икономическите условия на младите 
хора чрез правилното прилагане на 
укрепената гаранция за младежта; 
отново потвърждава своята позиция, че 
възнаграждението следва да бъде 
съизмеримо с предоставената работа, 
уменията и опита на въпросното лице и 
съобразено с необходимостта 
практикантите, стажантите и чираците 
на пазара на труда извън 
образователните програми да могат да 
свързват двата края; призовава 
Комисията и държавите членки, в 
сътрудничество с Парламента и при 
зачитане на принципа на субсидиарност, 
да предложат възможни пътища, 
насочени към въвеждането на общ 
правен инструмент, който да гарантира 
и налага справедливо възнаграждение за 
професионалните практики, стажовете и 
чиракуването на пазара на труда в ЕС; 
осъжда практиката на неплатени 
стажове, професионални практики и 
чиракуване, която представлява 
форма на експлоатация на труда на 
младите хора и нарушение на техните 
права;

13. изразява силната си вяра в целта 
за подобряване на социално-
икономическите условия на младите 
хора чрез правилното прилагане на 
укрепената гаранция за младежта; 
отново потвърждава своята позиция, че 
възнаграждението следва да бъде 
съизмеримо с предоставената работа, 
уменията и опита на въпросното лице и 
съобразено с необходимостта 
практикантите, стажантите и чираците 
на пазара на труда извън 
образователните програми да могат да 
свързват двата края; призовава 
Комисията и държавите членки, в 
сътрудничество с Парламента и при 
зачитане на принципа на субсидиарност, 
да предложат възможни пътища, 
насочени към въвеждането на общ 
правен инструмент, който да гарантира 
и налага справедливо възнаграждение за 
професионалните практики, стажовете и 
чиракуването на пазара на труда в ЕС; 
настоятелно призовава държавите 
членки да гарантират подходящо 
възнаграждение за професионалните 
практики, стажовете и чиракуването 
извън учебните програми за формално 
образование, за да се избегнат 
фактическите пречки пред младите 
хора от уязвими групи и със скромен 
социално-икономически произход;
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Изменение 7
Моника Семедо
от името на групата Renew

Предложение за резолюция B9-0310/2020
Луция Дюриш Николсонова
от името на комисията по заетост и социални въпроси
Гаранцията за младежта

Предложение за резолюция
Съображение Р

Предложение за резолюция Изменение

Р. като има предвид, че сегашното 
поколение млади хора са 
висококвалифицирани; като има 
предвид, че придобиването на умения, 
преквалификацията и повишаването на 
квалификацията не са решение на 
липсата на работни места за младите 
хора; като има предвид, че от друга 
страна създаването на качествени и 
устойчиви работни места е от ключово 
значение за тяхната стабилност;

Р. като има предвид, че сегашното 
поколение млади хора са 
висококвалифицирани; като има 
предвид, че придобиването на умения, 
преквалификацията и повишаването на 
квалификацията не са единственото 
решение на липсата на работни места за 
младите хора; като има предвид, че от 
друга страна създаването на качествени 
и устойчиви работни места е от ключово 
значение за тяхната стабилност;
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