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Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. er stærk tilhænger af målet om at 
forbedre de socioøkonomiske vilkår for 
unge med den rette gennemførelse af den 
styrkede ungdomsgaranti; bekræfter på ny 
sin holdning om, at vederlag bør stå i et 
rimeligt forhold til det udførte arbejde, den 
pågældende persons færdigheder og 
erfaring og behovet for at give praktikanter 
og lærlinge på arbejdsmarkedet uden for 
undervisningsplanerne mulighed for at få 
det til at løbe rundt; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til i 
samarbejde med Parlamentet og under 
overholdelse af nærhedsprincippet at 
foreslå mulige veje frem for indførelsen af 
et fælles retsinstrument, der sikrer og 
håndhæver en rimelig godtgørelse for 
praktikophold og lærlingeuddannelser på 
EU's arbejdsmarked; fordømmer 
praksissen med ubetalte praktikophold og 
lærlingeuddannelser, som udgør en form 
for udnyttelse af unges arbejde og en 
krænkelse af deres rettigheder;

13. er stærk tilhænger af målet om at 
forbedre de socioøkonomiske vilkår for 
unge med den rette gennemførelse af den 
styrkede ungdomsgaranti; bekræfter på ny 
sin holdning om, at vederlag bør stå i et 
rimeligt forhold til det udførte arbejde, den 
pågældende persons færdigheder og 
erfaring og behovet for at give praktikanter 
og lærlinge på arbejdsmarkedet uden for 
undervisningsplanerne mulighed for at få 
det til at løbe rundt; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til i 
samarbejde med Parlamentet og under 
overholdelse af nærhedsprincippet at 
foreslå mulige veje frem for indførelsen af 
et fælles retsinstrument, der sikrer og 
håndhæver en rimelig godtgørelse for 
praktikophold og lærlingeuddannelser på 
EU's arbejdsmarked; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at sikre 
passende aflønning af praktikophold og 
lærlingeuddannelser uden for de formelle 
studieordninger for at undgå de facto-
hindringer for unge fra udsatte grupper 
og med en lav socioøkonomisk baggrund;

Or. en
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Betragtning Q

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Q. der henviser til, at den nuværende 
generation af unge er højt kvalificerede; 
der henviser til, at kvalificering, omskoling 
og opkvalificering ikke er svaret på unges 
mangel på arbejdspladser; der henviser til, 
at skabelsen af bæredygtige kvalitetsjob på 
den anden side er nøglen til deres stabilitet;

Q. der henviser til, at den nuværende 
generation af unge er højt kvalificerede; 
der henviser til, at kvalificering, omskoling 
og opkvalificering ikke er det eneste svar 
på unges mangel på arbejdspladser; der 
henviser til, at skabelsen af bæredygtige 
kvalitetsjob på den anden side er nøglen til 
deres stabilitet;

Or. en


