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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.10.2020 B9-0310/6

Amendement 6
Monica Semedo
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
De jongerengarantieregeling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. steunt ten volle de doelstelling om 
de sociaaleconomische situatie van 
jongeren te verbeteren door middel van een 
goede uitvoering van de versterkte 
jongerengarantie; herhaalt zijn standpunt 
dat de betaling in verhouding moet staan 
tot het verrichte werk, de vaardigheden en 
de ervaring van de betrokken persoon, en 
stagiairs en jongeren die een leerlingplaats 
of praktijkplaats hebben op de 
arbeidsmarkt maar niet in het kader van 
een onderwijsprogramma in staat moet 
stellen om rond te komen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om in 
samenwerking met het Parlement en met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel suggesties te doen 
voor invoering van een gemeenschappelijk 
rechtsinstrument om een billijke beloning 
voor stages, praktijkplaatsen en 
leerlingplaatsen op de EU-arbeidsmarkt te 
waarborgen; is tegen het fenomeen van 
onbetaalde praktijkplaatsen, stages en 
leerlingplaatsen, omdat dit een vorm van 
uitbuiting van jongeren is en een 
schending inhoudt van hun rechten;

13. steunt ten volle de doelstelling om 
de sociaaleconomische situatie van 
jongeren te verbeteren door middel van een 
goede uitvoering van de versterkte 
jongerengarantie; herhaalt zijn standpunt 
dat de betaling in verhouding moet staan 
tot het verrichte werk, de vaardigheden en 
de ervaring van de betrokken persoon, en 
stagiairs en jongeren die een leerlingplaats 
of praktijkplaats hebben op de 
arbeidsmarkt maar niet in het kader van 
een onderwijsprogramma in staat moet 
stellen om rond te komen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om in 
samenwerking met het Parlement en met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel suggesties te doen 
voor invoering van een gemeenschappelijk 
rechtsinstrument om een billijke beloning 
voor stages, praktijkplaatsen en 
leerlingplaatsen op de EU-arbeidsmarkt te 
waarborgen; dringt er bij de lidstaten op 
aan om een eerlijke beloning te 
waarborgen voor praktijkplaatsen, stages 
en leerlingplaatsen die geen deel 
uitmaken van curricula voor formeel 
onderwijs, om feitelijke belemmeringen 
voor jongeren uit kwetsbare groepen of 
met een lage sociaaleconomische status 
uit de weg te ruimen;

Or. en
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6.10.2020 B9-0310/7

Amendement 7
Monica Semedo
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
De jongerengarantieregeling

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat jongeren van de 
huidige generatie hoogopgeleid zijn; 
overwegende dat scholing, omscholing en 
bijscholing niet de oplossing vormen voor 
het gebrek aan banen voor jongeren; 
overwegende dat het scheppen van 
hoogwaardige en duurzame banen wel van 
belang is om jongeren een zekere toekomst 
te bieden;

Q. overwegende dat jongeren van de 
huidige generatie hoogopgeleid zijn; 
overwegende dat scholing, omscholing en 
bijscholing niet de enige oplossing zijn 
voor het gebrek aan banen voor jongeren; 
overwegende dat het scheppen van 
hoogwaardige en duurzame banen wel van 
belang is om jongeren een zekere toekomst 
te bieden;

Or. en


