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Romana Tomc 

Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimas valstybėse narėse 

2017/2039(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. pripažįsta, kad reikia apibrėžti 

kokybiško darbo pasiūlymo sąvoką 

Jaunimo užimtumo iniciatyvos kontekste; 

pabrėžia, kad reikia pateikti išsamią 

kokybiško darbo pasiūlymo apibrėžtį, dėl 

kurios sutartų visos valstybės narės ir 

pagal kurią būtų atsižvelgiama į Užimtumo 

komiteto bendradarbiaujant su Komisija, 

TDO ir susijusiais suinteresuotaisiais 

subjektais atliekamą darbą; pažymi, kad 

kokybiškas darbo pasiūlymas yra 

daugialypė priemonė, kurios rezultatas – 

tvari ir tinkama dalyvių integracija į darbo 

rinką – šis tikslas pasiekiamas ugdant 

įgūdžius; kokybiškas darbo pasiūlymas 

turėtų atitikti dalyvio kvalifikacijos lygį ir 

profilį ir būti teikiamas atsižvelgiant į 

užimtumo paklausą; primygtinai ragina 

valstybes nares užtikrinti, kad tinkama 

socialinė apsauga, su darbo sąlygomis ir 
darbo užmokesčiu susijusios taisyklės 

būtų taikomos visiems dalyviams; 

atkreipia dėmesį į kokybės standartus, 

minimus Komisijos 2015 m. paskelbtose 

Jaunimo užimtumo iniciatyvos vertinimo 

rekomendacijose, kuriose nurodoma, kad 

darbo pasiūlymų ypatumai, tinkamumas 

dalyvio poreikių požiūriu, dėl pasiūlymų 

21. pripažįsta, kad reikia apibrėžti 

kokybiško darbo pasiūlymo sąvoką 

Jaunimo užimtumo iniciatyvos kontekste; 

pabrėžia, kad reikia Europos lygmeniu 

pateikti bendrai sutartą išsamią kokybiško 

darbo pasiūlymo apibrėžtį, pagal kurią būtų 

visapusiškai atsižvelgiama į Užimtumo 

komiteto bendradarbiaujant su Komisija, 

TDO ir susijusiais suinteresuotaisiais 

subjektais atliekamą darbą; pabrėžia, kad 

kokybiškas darbo pasiūlymas yra 

daugialypė priemonė, lemianti tvarią ir 

tinkamą dalyvių integraciją į darbo rinką – 

šis tikslas pasiekiamas per įgūdžių 

ugdymą; mano, kad taikant tokią 

priemonę reikėtų pradėti nuo kokybiško ir 

individualizuoto įgūdžių nustatymo, 

mentorystės ir konsultavimo paslaugų, ši 

priemonė turėtų atitikti dalyvių 

kvalifikacijos lygį ir pobūdį, taip pat 

dalyviams turėtų užtikrinti socialinę 

apsaugą, deramas darbo sąlygas ir 

pakankamą atlygį; atkreipia dėmesį į 

kokybės standartus, minimus Komisijos 

2015 m. paskelbtose Jaunimo užimtumo 

iniciatyvos vertinimo rekomendacijose, 

kuriose nurodoma, kad darbo pasiūlymų 

ypatumai, tinkamumas dalyvio poreikių 
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gauti darbo rinkos rezultatai ir nepriimtų 

arba pernelyg anksti atmestų darbo 

pasiūlymų dalis yra svarūs rodikliai 

siekiant įvertinti darbo kokybę;  

požiūriu, dėl pasiūlymų gauti darbo rinkos 

rezultatai ir nepriimtų arba pernelyg anksti 

atmestų darbo pasiūlymų dalis yra svarūs 

rodikliai siekiant įvertinti darbo kokybę; 

Or. en 

 

 


