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Módosítás  1 

Brando Benifei, Agnes Jongerius 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Tania González Peñas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0406/2017 

Romana Tomc 

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtása a tagállamokban 

2017/2039(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. elismeri azt a felhívást, amely 

annak meghatározására irányul, hogy a 

ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 

keretében mit jelent a „színvonalas 

állásajánlat”; hangsúlyozza, hogy olyan 

átfogó, közösen elfogadott 

fogalommeghatározást kell kidolgozni, 

amely figyelembe veszi az Foglalkoztatási 

Bizottságban a Bizottsággal, a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezettel és az érintett 

érdekelt felekkel együttműködésben 

elvégzett munkát;  rámutat arra, hogy a 

színvonalas állásajánlat többrétű 

intézkedés, amely a résztvevők számára 

fenntartható, igényre szabott 

munkaerőpiaci integrációhoz vezet a 

készségek fejlesztése révén, valamint arra, 

hogy annak a résztvevők képzettségi 

szintjéhez és profiljához kell igazodnia, és 

figyelembe kell vennie a foglalkoztatási 

igényeket; sürgeti a tagállamokat annak 

biztosítására, hogy a résztvevők 

tekintetében a vonatkozó szociális 

védelmet, a munkakörülményekre és a 

javadalmazási szintekre vonatkozó 

szabályokat alkalmazzák; felhívja a 

figyelmet a Bizottság által 2015-ben 

kiadott „Az ifjúsági foglalkoztatási 

21. elismeri azt a felhívást, amely 

annak meghatározására irányul, hogy a 

ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 

keretében mit jelent a „színvonalas 

állásajánlat”; hangsúlyozza, hogy olyan 

átfogó, közösen elfogadott, európai szintű 

fogalommeghatározást kell kidolgozni, 

amely teljes mértékben figyelembe veszi a 

Foglalkoztatási Bizottságban a 

Bizottsággal, a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezettel és az érintett érdekelt felekkel 

együttműködésben elvégzett munkát; 

rámutat arra, hogy a színvonalas 

állásajánlat többrétű intézkedés, amely a 

résztvevők számára fenntartható, igényre 

szabott munkaerőpiaci integrációhoz vezet 

a készségek fejlesztése révén; úgy véli, 

hogy az ilyen intézkedéseknek minőségi és 

személyre szabott képességfelmérő, 

mentori és tanácsadási szolgáltatásokkal 

kell kezdődniük, a résztvevők képzettségi 

szintjéhez és profiljához kell igazodniuk, 

és a résztvevők számára szociális 

védelmet, tisztességes 

munkakörülményeket és megfelelő 

javadalmazást kell biztosítaniuk; felhívja a 

figyelmet a Bizottság által 2015-ben 

kiadott „Az ifjúsági foglalkoztatási 
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kezdeményezés értékelésére vonatkozó 

útmutatás” című dokumentumban említett 

minőségi standardokra, és arra, hogy a 

dokumentum meghatározza az 

állásajánlatok jellemzőit, azok 

relevanciáját a résztvevő szükségleteihez 

képest, az ajánlatok révén elért 

munkaerőpiaci eredményeket és az 

elutasított vagy idő előtt elhagyott 

állásajánlatok arányát jelöli meg a 

minőségi foglalkoztatás értékelésének 

érvényes mutatóiként;  

kezdeményezés értékelésére vonatkozó 

útmutatás” című dokumentumban említett 

minőségi standardokra, és arra, hogy a 

dokumentum meghatározza az 

állásajánlatok jellemzőit, azok 

relevanciáját a résztvevő szükségleteihez 

képest, az ajánlatok révén elért 

munkaerőpiaci eredményeket és az 

elutasított vagy idő előtt elhagyott 

állásajánlatok arányát jelöli meg a 

minőségi foglalkoztatás értékelésének 

érvényes mutatóiként; 

Or. en 

 

 


