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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. αναγνωρίζει το αίτημα να οριστεί τι 

συνιστά «προσφορά καλής ποιότητας» στο 

πλαίσιο της ΠΑΝ· επισημαίνει την ανάγκη 

να δοθεί ολοκληρωμένος ορισμός, ο οποίος 

θα συμφωνηθεί από κοινού και θα 

λαμβάνει υπόψη το έργο που έχει 

επιτελεσθεί από την επιτροπή EMCO σε 

συνεργασία με την Επιτροπή, τη ΔΟΕ και 

τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει 

ότι η προσφορά καλής ποιότητας αποτελεί 

πολυεπίπεδο μέτρο, με το οποίο 

επιτυγχάνεται βιώσιμη και άρτια 

αντιστοιχισμένη στις ανάγκες ένταξη στην 

αγορά εργασίας για τους συμμετέχοντες,  

μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων, και ότι 

θα πρέπει να αντιστοιχεί στο επίπεδο 

προσόντων και στο προφίλ των 

συμμετεχόντων και να λαμβάνει υπόψη 

τη ζήτηση για απασχόληση· καλεί τα 

κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι θα 

ισχύουν για τους συμμετέχοντες η σχετική 
κοινωνική προστασία, οι κανόνες για τις 

συνθήκες εργασίας και τα επίπεδα 

αποζημίωσης· επισημαίνει τα πρότυπα 

ποιότητας που αναφέρονται στην 

«Καθοδήγηση για την αξιολόγηση της 

πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 

νέων», που δημοσιεύτηκε από την 

21. αναγνωρίζει το αίτημα να οριστεί τι 

συνιστά «προσφορά καλής ποιότητας» στο 

πλαίσιο της ΠΑΝ· επισημαίνει την ανάγκη 

να δοθεί ολοκληρωμένος ορισμός, ο οποίος 

θα συμφωνηθεί από κοινού σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και θα λαμβάνει πλήρως υπόψη 

το έργο που έχει επιτελεσθεί από την 

επιτροπή EMCO σε συνεργασία με την 

Επιτροπή, τη ΔΟΕ και τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει ότι η 

προσφορά καλής ποιότητας αποτελεί 

πολυεπίπεδο μέτρο, με το οποίο 

επιτυγχάνεται βιώσιμη και άρτια 

αντιστοιχισμένη στις ανάγκες ένταξη στην 

αγορά εργασίας για τους συμμετέχοντες,  

μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων· φρονεί 

ότι το μέτρο αυτό θα πρέπει να 

περιλαμβάνει κατ’ αρχάς χαρτογράφηση 

της ποιότητας και των ατομικών 

δεξιοτήτων, υπηρεσίες καθοδήγησης και 

παροχής συμβουλών, θα πρέπει να 

αντιστοιχεί στο επίπεδο προσόντων και 
θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει 

κοινωνική προστασία, αξιοπρεπείς 

συνθήκες εργασίας και επαρκείς αμοιβές 

για τους συμμετέχοντες· επισημαίνει τα 

πρότυπα ποιότητας που αναφέρονται στην 

«Καθοδήγηση για την αξιολόγηση της 
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Επιτροπή το 2015, στην οποία 

προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά των 

προσφορών απασχόλησης, η συνάφειά 

τους με τις ανάγκες των συμμετεχόντων, 

τα αποτελέσματα που παράγονται από τις 

προσφορές σε επίπεδο αγοράς εργασίας 

και τα ποσοστά των προσφορών που δε 

γίνονται δεκτές ή εγκαταλείπονται πρόωρα 

ως έγκυροι δείκτες για την αξιολόγηση της 

ποιότητας της απασχόλησης·  

πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 

νέων», που δημοσιεύτηκε από την 

Επιτροπή το 2015, στην οποία 

προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά των 

προσφορών απασχόλησης, η συνάφειά 

τους με τις ανάγκες των συμμετεχόντων, 

τα αποτελέσματα που παράγονται από τις 

προσφορές σε επίπεδο αγοράς εργασίας 

και τα ποσοστά των προσφορών που δε 

γίνονται δεκτές ή εγκαταλείπονται πρόωρα 

ως έγκυροι δείκτες για την αξιολόγηση της 

ποιότητας της απασχόλησης· 

Or. en 

 

 


