
AM\1215145SV.docx PE658.347v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

6.10.2020 B9-0310/6

Ändringsförslag 6
Monica Semedo
för Renew-gruppen

Förslag till resolution B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Ungdomsgarantin

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet tror starkt på 
målet att förbättra ungas socioekonomiska 
förhållande genom ett korrekt 
genomförande av den förstärkta 
ungdomsgarantin. Parlamentet upprepar sin 
ståndpunkt om att ersättningen bör stå i 
proportion till det arbete som utförs, den 
berörda personens färdigheter och 
erfarenheter och behovet av att ge 
praktikanter, traineer och lärlingar på 
arbetsmarknaden utanför utbildningarna 
möjlighet att få vardagsekonomin att gå 
ihop. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att, i samarbete med 
parlamentet och med respekt för 
subsidiaritetsprincipen, föreslå vägar 
framåt för att införa ett gemensamt rättsligt 
instrument och säkerställa och stärka en 
rättvis ersättning vid praktik-, trainee- och 
lärlingsplatser på EU:s arbetsmarknad. 
Parlamentet fördömer systemet med 
obetalda praktik-, trainee- och 
lärlingsplatser då detta utgör en form av 
utnyttjande av ungdomar och bryter mot 
deras sociala rättigheter.

13. Europaparlamentet tror starkt på 
målet att förbättra ungas socioekonomiska 
förhållanden genom ett korrekt 
genomförande av den förstärkta 
ungdomsgarantin. Parlamentet upprepar sin 
ståndpunkt om att ersättningen bör stå i 
proportion till det arbete som utförs, den 
berörda personens färdigheter och 
erfarenheter och behovet av att ge 
praktikanter, traineer och lärlingar på 
arbetsmarknaden utanför utbildningarna 
möjlighet att få vardagsekonomin att gå 
ihop. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att, i samarbete med 
parlamentet och med respekt för 
subsidiaritetsprincipen, föreslå vägar 
framåt för att införa ett gemensamt rättsligt 
instrument och säkerställa och stärka en 
rättvis ersättning vid praktik-, trainee- och 
lärlingsplatser på EU:s arbetsmarknad. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att säkerställa lämplig 
ersättning för praktik-, trainee- och 
lärlingsplatser utanför de formella 
läroplanerna för att undvika de hinder 
som ungdomar från utsatta grupper och 
med mindre gynnsam socioekonomisk 
bakgrund de facto möter.
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Ändringsförslag 7
Monica Semedo
för Renew-gruppen

Förslag till resolution B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Ungdomsgarantin

Förslag till resolution
Skäl Q

Förslag till resolution Ändringsförslag

Q. Den nuvarande generationen 
ungdomar är högkvalificerad. 
Kompetensutveckling, omskolning och 
kompetenshöjning är inte ett svar på 
bristen på arbetstillfällen för ungdomar. 
Däremot är skapande av hållbara 
arbetstillfällen av god kvalitet avgörande 
för deras stabilitet.

Q. Den nuvarande generationen 
ungdomar är högkvalificerad. 
Kompetensutveckling, omskolning och 
kompetenshöjning är inte det enda svaret 
på bristen på arbetstillfällen för ungdomar. 
Däremot är skapande av hållbara 
arbetstillfällen av god kvalitet avgörande 
för deras stabilitet.
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