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Tarkistus 6
Monica Semedo
Renew-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta
Nuorisotakuu

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. uskoo vahvasti tavoitteeseen 
parantaa nuorten sosioekonomisia 
olosuhteita panemalla vahvistettu 
nuorisotakuu asianmukaisesti täytäntöön; 
vahvistaa kantansa, jonka mukaan palkan 
olisi oltava oikeassa suhteessa tarjottuun 
työhön, asianomaisen henkilön taitoihin ja 
kokemukseen sekä siihen, että 
koulutussuunnitelmien ulkopuolella 
työmarkkinoilla toimivien harjoittelijoiden 
ja oppisopimusoppilaiden on voitava tulla 
toimeen palkallaan; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ehdottamaan yhteistyössä 
parlamentin kanssa ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen 
mahdollisia keinoja ottaa käyttöön 
yhteinen oikeudellinen väline, jolla 
varmistetaan oikeudenmukaisen palkan 
maksaminen työharjoittelusta tai 
oppisopimuskoulutuksesta EU:n 
työmarkkinoilla ja valvotaan tämän 
vaatimuksen noudattamista; tuomitsee 
palkatonta harjoittelua ja 
oppisopimuskoulutusta koskevan 
käytännön, joka on yksi nuorten tekemän 
työn hyväksikäytön muoto ja loukkaa 
heidän oikeuksiaan;

13. uskoo vahvasti tavoitteeseen 
parantaa nuorten sosioekonomisia 
olosuhteita panemalla vahvistettu 
nuorisotakuu asianmukaisesti täytäntöön; 
vahvistaa kantansa, jonka mukaan palkan 
olisi oltava oikeassa suhteessa tarjottuun 
työhön, asianomaisen henkilön taitoihin ja 
kokemukseen sekä siihen, että 
koulutussuunnitelmien ulkopuolella 
työmarkkinoilla toimivien harjoittelijoiden 
ja oppisopimusoppilaiden on voitava tulla 
toimeen palkallaan; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ehdottamaan yhteistyössä 
parlamentin kanssa ja 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen 
mahdollisia keinoja ottaa käyttöön 
yhteinen oikeudellinen väline, jolla 
varmistetaan oikeudenmukaisen palkan 
maksaminen työharjoittelusta tai 
oppisopimuskoulutuksesta EU:n 
työmarkkinoilla ja valvotaan tämän 
vaatimuksen noudattamista; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
virallisten opetussuunnitelmien 
ulkopuolisista harjoittelu- ja 
oppisopimuspaikoista maksetaan 
asianmukainen korvaus, jottei sen puute 
muodostaisi tosiasiallista estettä heikossa 
asemassa olevista ryhmistä ja heikoista 
sosioekonomisista oloista tuleville 
nuorille;
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Päätöslauselmaesitys B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta
Nuorisotakuu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. ottaa huomioon, että nykyinen 
nuorten sukupolvi on erittäin 
ammattitaitoinen; toteaa, että koulutus, 
uudelleenkoulutus ja ammattitaidon 
parantaminen eivät ole vastaus nuorten 
työpaikkojen puutteeseen; katsoo sen 
sijaan, että laadukkaiden ja kestävien 
työpaikkojen luominen on avain 
työpaikkojen vakauteen;

Q. ottaa huomioon, että nykyinen 
nuorten sukupolvi on erittäin 
ammattitaitoinen; toteaa, että koulutus, 
uudelleenkoulutus ja ammattitaidon 
parantaminen eivät ole ainoa vastaus 
nuorten työpaikkojen puutteeseen; katsoo 
sen sijaan, että laadukkaiden ja kestävien 
työpaikkojen luominen on avain 
työpaikkojen vakauteen;

Or. en


