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13. πιστεύει ακράδαντα στον στόχο της 
βελτίωσης των κοινωνικοοικονομικών 
συνθηκών των νέων με την ορθή εφαρμογή 
των ενισχυμένων Εγγυήσεων για τη 
Νεολαία· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η 
αμοιβή θα πρέπει να είναι ανάλογη με την 
παρεχόμενη εργασία, τις δεξιότητες και 
την εμπειρία του ενδιαφερομένου, καθώς 
και την ανάγκη οι ασκούμενοι, οι 
εκπαιδευόμενοι και οι μαθητευόμενοι στην 
αγορά εργασίας εκτός εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων να είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, σε συνεργασία με το 
Κοινοβούλιο και τηρώντας την αρχή της 
επικουρικότητας, να προτείνουν πιθανούς 
τρόπους για τη θέσπιση ενός κοινού 
νομικού μέσου που θα διασφαλίζει και θα 
επιβάλλει δίκαιη αμοιβή για τις περιόδους 
πρακτικής άσκησης, εκπαίδευσης και 
μαθητείας στην αγορά εργασίας της ΕΕ· 
καταδικάζει την πρακτική της μη 
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, 
εκπαίδευσης και μαθητείας, η οποία 
συνιστά μια μορφή εκμετάλλευσης της 
εργασίας των νέων και παραβίαση των 
δικαιωμάτων τους·

13. πιστεύει ακράδαντα στον στόχο της 
βελτίωσης των κοινωνικοοικονομικών 
συνθηκών των νέων με την ορθή εφαρμογή 
των ενισχυμένων Εγγυήσεων για τη 
Νεολαία· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η 
αμοιβή θα πρέπει να είναι ανάλογη με την 
παρεχόμενη εργασία, τις δεξιότητες και 
την εμπειρία του ενδιαφερομένου, καθώς 
και την ανάγκη οι ασκούμενοι, οι 
εκπαιδευόμενοι και οι μαθητευόμενοι στην 
αγορά εργασίας εκτός εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων να είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, σε συνεργασία με το 
Κοινοβούλιο και τηρώντας την αρχή της 
επικουρικότητας, να προτείνουν πιθανούς 
τρόπους για τη θέσπιση ενός κοινού 
νομικού μέσου που θα διασφαλίζει και θα 
επιβάλλει δίκαιη αμοιβή για τις περιόδους 
πρακτικής άσκησης, εκπαίδευσης και 
μαθητείας στην αγορά εργασίας της ΕΕ· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκή αμοιβή για τις 
περιόδους πρακτικής άσκησης, 
εκπαίδευσης και μαθητείας εκτός των 
προγραμμάτων τυπικής εκπαίδευσης, 
προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία 
de facto φραγμών για τους νέους από 
ευάλωτες ομάδες ή με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο·
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ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή 
γενιά των νέων έχει υψηλή ειδίκευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκτηση 
δεξιοτήτων, η επανειδίκευση και η 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων δεν 
αποτελούν απάντηση στην έλλειψη θέσεων 
εργασίας για τους νέους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, από την άλλη πλευρά, η 
δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων 
θέσεων εργασίας είναι καίριας σημασίας 
για τη σταθερότητά τους·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή 
γενιά των νέων έχει υψηλή ειδίκευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκτηση 
δεξιοτήτων, η επανειδίκευση και η 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων δεν 
αποτελούν τη μοναδική απάντηση στην 
έλλειψη θέσεων εργασίας για τους νέους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη 
πλευρά, η δημιουργία ποιοτικών και 
βιώσιμων θέσεων εργασίας είναι καίριας 
σημασίας για τη σταθερότητά τους·
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