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Predlog spremembe 6
Monica Semedo
v imenu skupine Renew

Predlog resolucije B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
Jamstvo za mlade

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. močno verjame v cilj izboljšanja 
socialno-ekonomskih razmer mladih s 
pravilnim izvajanjem okrepljenega jamstva 
za mlade; ponovno poudarja svoje stališče, 
da bi moralo biti plačilo sorazmerno z 
opravljenim delom, znanjem in veščinami 
ter izkušnjami posameznika in s potrebo, 
da praktikantom, pripravnikom in 
vajencem na trgu dela zunaj izobraževalnih 
programov omogoča preživetje; poziva 
Komisijo in države članice, naj v 
sodelovanju s Parlamentom in ob 
spoštovanju načela subsidiarnosti 
predlagajo možne načine za uvedbo 
skupnega pravnega instrumenta, ki bo 
zagotavljal in uveljavljal pravično plačilo 
za praktično usposabljanje, pripravništvo in 
vajeništvo na trgu dela v EU; obsoja 
prakso neplačanega praktičnega 
usposabljanja, pripravništva in vajeništva, 
saj je to je oblika izkoriščanja dela mladih 
in pomeni kršenje njihovih pravic;

13. močno verjame v cilj izboljšanja 
socialno-ekonomskih razmer mladih s 
pravilnim izvajanjem okrepljenega jamstva 
za mlade; ponovno poudarja svoje stališče, 
da bi moralo biti plačilo sorazmerno z 
opravljenim delom, znanjem in veščinami 
ter izkušnjami posameznika in s potrebo, 
da praktikantom, pripravnikom in 
vajencem na trgu dela zunaj izobraževalnih 
programov omogoča preživetje; poziva 
Komisijo in države članice, naj v 
sodelovanju s Parlamentom in ob 
spoštovanju načela subsidiarnosti 
predlagajo možne načine za uvedbo 
skupnega pravnega instrumenta, ki bo 
zagotavljal in uveljavljal pravično plačilo 
za praktično usposabljanje, pripravništvo in 
vajeništvo na trgu dela v EU; poziva države 
članice, naj zagotovijo ustrezno plačilo za 
delovno prakso, pripravništvo in 
vajeništvo, ki ni v formalnih učnih 
načrtih, da bi se izognili dejanskim 
oviram za mlade iz ranljivih skupin in iz 
slabih socialno-ekonomskih razmer;
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Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Jamstvo za mlade

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker je sedanja generacija mladih 
visoko usposobljena; ker usposabljanje, 
prekvalifikacija in izpopolnjevanje ni 
ustrezna rešitev za nerazpoložljivost 
delovnih mest za mlade; ker je na drugi 
strani ustvarjanje kakovostnih in 
trajnostnih delovnih mest ključno za 
njihovo stabilnost;

Q. ker je sedanja generacija mladih 
visoko usposobljena; ker usposabljanje, 
prekvalifikacija in izpopolnjevanje niso 
edine rešitve za pomanjkanje delovnih 
mest za mlade; ker je na drugi strani 
ustvarjanje kakovostnih in trajnostnih 
delovnih mest ključno za njihovo 
stabilnost;
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