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Grozījums Nr. 6
Monica Semedo
grupas "Renew" vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā
Garantija jauniešiem

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž spēcīgu pārliecību par mērķi 
uzlabot jauniešu sociālekonomiskos 
apstākļus, pienācīgi īstenojot pastiprināto 
Garantiju jauniešiem; atkārtoti pauž 
nostāju, ka atalgojumam būtu jābūt 
samērīgam ar konkrētā indivīda paveikto 
darbu, prasmēm un pieredzi un vajadzību 
ļaut stažieriem, praktikantiem un 
mācekļiem nodrošināt sev iztiku darba 
tirgū ārpus izglītības programmas; aicina 
Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar 
Parlamentu un saskaņā ar subsidiaritātes 
principu ierosināt iespējamos veidus, kā 
ieviest kopēju tiesību aktu instrumentu, lai 
ES darba tirgū nodrošinātu un īstenotu 
taisnīgu atalgojumu par stažēšanos, praksi 
un māceklību; nosoda neapmaksātas 
stažēšanās, prakses un māceklības 
izmantošanu, kas ir jauniešu darba 
ekspluatācijas veids un viņu tiesību 
pārkāpums;

13. pauž spēcīgu pārliecību par mērķi 
uzlabot jauniešu sociālekonomiskos 
apstākļus, pienācīgi īstenojot pastiprināto 
Garantiju jauniešiem; atkārtoti pauž 
nostāju, ka atalgojumam būtu jābūt 
samērīgam ar konkrētā indivīda paveikto 
darbu, prasmēm un pieredzi un vajadzību 
ļaut stažieriem, praktikantiem un 
mācekļiem nodrošināt sev iztiku darba 
tirgū ārpus izglītības programmas; aicina 
Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar 
Parlamentu un saskaņā ar subsidiaritātes 
principu ierosināt iespējamos veidus, kā 
ieviest kopēju tiesību aktu instrumentu, lai 
ES darba tirgū nodrošinātu un īstenotu 
taisnīgu atalgojumu par stažēšanos, praksi 
un māceklību; mudina dalībvalstis 
nodrošināt pienācīgu atalgojumu par 
stažēšanos, praksi un māceklību ārpus 
oficiālām izglītības programmām, lai 
neradītu de facto šķēršļus jauniešiem no 
neaizsargātām grupām un nelabvēlīgas 
sociālekonomiskās vides;
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Grozījums Nr. 7
Monica Semedo
grupas "Renew" vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā
Garantija jauniešiem

Rezolūcijas priekšlikums
Q apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Q. tā kā pašreizējai jauniešu paaudzei 
ir augstas prasmes; tā kā prasmju apgūšana, 
pārkvalifikācija un pilnveide nav atbilde uz 
darbvietu trūkumu jauniešiem; tā kā 
kvalitatīvu un ilgtspējīgu darbvietu 
radīšana savukārt ir veids, kā panākt 
stabilitāti;

Q. tā kā pašreizējai jauniešu paaudzei 
ir augstas prasmes; tā kā prasmju apgūšana, 
pārkvalifikācija un pilnveide nav vienīgā 
atbilde uz darbvietu trūkumu jauniešiem; tā 
kā kvalitatīvu un ilgtspējīgu darbvietu 
radīšana savukārt ir veids, kā panākt 
stabilitāti;

Or. en


