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Gwarancja dla młodzieży

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. głęboko wierzy, że właściwe 
wdrożenie wzmocnionej gwarancji dla 
młodzieży doprowadzi do realizacji celu, 
jakim jest poprawa społeczno-
gospodarczych warunków życia młodych 
ludzi; potwierdza swoje stanowisko, że 
wynagrodzenie powinno być współmierne 
do wykonywanej pracy, umiejętności i 
doświadczenia danej osoby, a w przypadku 
stażystów, praktykantów i osób 
przyuczanych do zawodu na rynku pracy, 
poza programami nauczania, powinno 
pokrywać koszty utrzymania; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, aby we 
współpracy z Parlamentem i z 
poszanowaniem zasady pomocniczości 
zaproponowały możliwe sposoby 
wprowadzenia wspólnego instrumentu 
prawnego zapewniającego i 
egzekwującego sprawiedliwe 
wynagrodzenie za staże i praktyki 
zawodowe na rynku pracy UE; potępia 
praktykę bezpłatnych staży i praktyk 
zawodowych, która stanowi formę 
wyzysku młodych ludzi i naruszenie ich 
praw;

13. głęboko wierzy, że właściwe 
wdrożenie wzmocnionej gwarancji dla 
młodzieży doprowadzi do realizacji celu, 
jakim jest poprawa społeczno-
gospodarczych warunków życia młodych 
ludzi; potwierdza swoje stanowisko, że 
wynagrodzenie powinno być współmierne 
do wykonywanej pracy, umiejętności i 
doświadczenia danej osoby, a w przypadku 
stażystów, praktykantów i osób 
przyuczanych do zawodu na rynku pracy, 
poza programami nauczania, powinno 
pokrywać koszty utrzymania; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, aby we 
współpracy z Parlamentem i z 
poszanowaniem zasady pomocniczości 
zaproponowały możliwe sposoby 
wprowadzenia wspólnego instrumentu 
prawnego zapewniającego i 
egzekwującego sprawiedliwe 
wynagrodzenie za staże i praktyki 
zawodowe na rynku pracy UE; wzywa 
państwa członkowskie do zapewnienia 
odpowiedniego wynagrodzenia za staże, 
praktyki i przygotowanie zawodowe 
odbywane poza programami kształcenia 
formalnego, aby uniknąć faktycznych 
przeszkód dla młodych ludzi z grup 
szczególnie wrażliwych i środowisk o 
niskim statusie społeczno-ekonomicznym;
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Q. mając na uwadze, że obecne 
pokolenie młodych ludzi posiada wysokie 
kwalifikacje; mając na uwadze, że 
nabywanie umiejętności, 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
kwalifikacji nie są odpowiedzią na brak 
miejsc pracy dla młodych ludzi; mając na 
uwadze, że – z drugiej strony – tworzenie 
trwałych miejsc pracy wysokiej jakości ma 
kluczowe znaczenie dla ich stabilności;

Q. mając na uwadze, że obecne 
pokolenie młodych ludzi posiada wysokie 
kwalifikacje; mając na uwadze, że 
nabywanie umiejętności, 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
kwalifikacji nie są jedyną odpowiedzią na 
brak miejsc pracy dla młodych ludzi; 
mając na uwadze, że – z drugiej strony – 
tworzenie trwałych miejsc pracy wysokiej 
jakości ma kluczowe znaczenie dla ich 
stabilności;
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