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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. tunnistab nõuet, et tuleb 

määratleda, mida mõiste „kvaliteetne 

pakkumine“ noorte tööhõive algatuse 

raames tähendab; rõhutab vajadust töötada 

välja põhjalik ja üldiselt kokkulepitud 

määratlus, mis võtaks arvesse tööd, mida 

tööhõivekomitee on teinud koostöös 

komisjoni, Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni ja asjaomaste 

sidusrühmadega; juhib tähelepanu, et 

kvaliteetne pakkumine on mitmetahuline 

meede, mille tulemuseks on osalejate 

jätkusuutlik, hästi tasakaalustatud 

integreerimine tööturule, mis saavutatakse 

tänu oskuste arendamisele, ja et see peaks 

vastama osalejate kvalifikatsiooni 

tasemele ja profiilile ning võtma arvesse 

tööhõivealast nõudlust; nõuab tungivalt, 

et liikmesriigid tagaksid, et osalejate 

suhtes kohaldatakse asjakohast 

sotsiaalkaitset, töötingimuste eeskirju ja 

hüvitiste määrasid; toob välja 

kvaliteedistandardid, mida on nimetatud 

komisjoni 2015. aastal avaldatud noorte 

tööhõive algatuse hindamisjuhises, kus 

tuuakse välja töö kvaliteedi hindamisel 

kehtivate näitajatena tööpakkumiste 

omadused, nende asjakohasus osalejate 

21. tunnistab nõuet, et tuleb 

määratleda, mida mõiste „kvaliteetne 

pakkumine“ noorte tööhõive algatuse 

raames tähendab; rõhutab vajadust töötada 

välja põhjalik ja Euroopa tasandil üldiselt 

kokkulepitud määratlus, millega seoses 

võiks võtta täielikult arvesse tööd, mida 

tööhõivekomitee on teinud koostöös 

komisjoni, Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni ja asjaomaste 

sidusrühmadega; juhib tähelepanu, et 

kvaliteetne pakkumine on mitmetahuline 

meede, mille tulemuseks on osalejate 

jätkusuutlik, hästi tasakaalustatud 

integreerimine tööturule, mis saavutatakse 

tänu oskuste arendamisele; on seisukohal, 

et sellise meetme puhul peaks alustama 

kvaliteedi ja individuaalsete oskuste 

kaardistamisest, juhendamis- ja 

koolitusteenustest, meede peaks vastama 

osalejate profiilile ja kvalifikatsiooni 

tasemele ning peaks tagama osalejatele 

sotsiaalkaitse, inimväärsed töötingimused 

ja piisava tasu; toob välja 

kvaliteedistandardid, mida on nimetatud 

komisjoni 2015. aastal avaldatud noorte 

tööhõive algatuse hindamisjuhises, kus 

tuuakse välja töö kvaliteedi hindamisel 
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vajaduste seisukohast, tööpakkumistega 

tekitatud tööturuväljundid ning selliste 

pakkumiste osakaal, mida ei ole vastu 

võetud või mis on enneaegselt üles öeldud;  

kehtivate näitajatena tööpakkumiste 

omadused, nende asjakohasus osalejate 

vajaduste seisukohast, tööpakkumistega 

tekitatud tööturuväljundid ning selliste 

pakkumiste osakaal, mida ei ole vastu 

võetud või mis on enneaegselt üles öeldud; 

Or. en 

 

 


