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Amendement  1 
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namens de S&D-Fractie 
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namens de GUE/NGL-Fractie 

Terry Reintke 
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Verslag A8-0406/2017 

Romana Tomc 

De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten 

2017/2039(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. neemt kennis van de oproep om de 

term "deugdelijk aanbod" te definiëren; 

benadrukt de noodzaak om een 

alomvattende en algemeen aanvaarde 

definitie uit te werken, waarbij rekening 

gehouden kan worden met de 

werkzaamheden die het Comité voor de 

werkgelegenheid in samenwerking met de 

Commissie, de IAO en de relevante 

belanghebbenden heeft verricht; wijst erop 

dat een kwalitatief hoogstaand aanbod een 

veelzijdige maatregel is die door de 

ontwikkeling van vaardigheden tot een 

duurzame en passende integratie van de 

deelnemers op de arbeidsmarkt leidt, en 

benadrukt dat dit aanbod moet aansluiten 

op het kwalificatieniveau en profiel van de 

deelnemers en rekening moet houden met 

de behoeften van de arbeidsmarkt; dringt 

er bij de lidstaten op aan te verzekeren dat 

de relevante sociale bescherming, 

regelgeving over arbeidsomstandigheden 

en compensatieniveaus voor de 

deelnemers gelden; vestigt de aandacht op 

de kwaliteitsnormen die zijn vermeld in de 

richtsnoeren van de Commissie inzake de 

evaluatie van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 

21. neemt kennis van de oproep om de 

term "deugdelijk aanbod" te definiëren; 

benadrukt de noodzaak om een 

alomvattende en algemeen aanvaarde 

definitie op Europees niveau uit te werken, 

waarbij ten volle rekening wordt gehouden 

met de werkzaamheden die het Comité 

voor de werkgelegenheid in samenwerking 

met de Commissie, de IAO en de relevante 

belanghebbenden heeft verricht; benadruk 

dat een kwalitatief hoogstaand aanbod een 

veelzijdige maatregel is die door de 

ontwikkeling van vaardigheden tot een 

duurzame en passende integratie van de 

deelnemers op de arbeidsmarkt leidt; is 

van mening dat een dergelijke maatregel 

moet beginnen met het in kaart brengen 

van kwaliteit en individuele vaardigheden 

en met mentoring- en coachingdiensten, 

moet aansluiten op het kwalificatieniveau 

en profiel van de deelnemers en moet 

zorgen voor sociale bescherming, 

fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 

gepaste bezoldiging voor deelnemers; 

vestigt de aandacht op de kwaliteitsnormen 

die zijn vermeld in de richtsnoeren van de 

Commissie inzake de evaluatie van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 
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("Guidance on the evaluation of the Youth 

Employment Initiative") van 2015, waarin 

de kenmerken van aanbiedingen voor een 

baan, de afstemming ervan op de behoeften 

van de deelnemer, de resultaten van de 

aanbiedingen in termen van integratie op 

de arbeidsmarkt en het percentage niet 

aangenomen aanbiedingen en snel weer 

opgezegde banen worden genoemd als 

indicatoren voor de evaluatie van de 

kwaliteit van het werk;  

("Guidance on the evaluation of the Youth 

Employment Initiative") van 2015, waarin 

de kenmerken van aanbiedingen voor een 

baan, de afstemming ervan op de behoeften 

van de deelnemer, de resultaten van de 

aanbiedingen in termen van integratie op 

de arbeidsmarkt en het percentage niet 

aangenomen aanbiedingen en snel weer 

opgezegde banen worden genoemd als 

indicatoren voor de evaluatie van de 

kwaliteit van het werk; 

Or. en 

 

 


