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Raport A8-0406/2017 

Romana Tomc 

Punerea în aplicare a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în statele 

membre 

2017/2039(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. recunoaște apelul de a defini ceea 

ce ar trebui să însemne o „ofertă de 

calitate” în cadrul YEI; evidențiază nevoia 

de a elabora o definiție cuprinzătoare, 

convenită de comun acord, care să țină 

cont de munca depusă în cadrul Comisiei 

EMCO în colaborare cu Comisia, 

Organizația Internațională a Muncii (OIM) 

și părțile interesate relevante; subliniază că 

o ofertă de calitate este o măsură 

polivalentă care conduce la integrarea 

durabilă, bine adaptată, a participanților 

pe piața forței de muncă, realizată prin 

dezvoltarea competențelor și că ar trebui să 

corespundă nivelului de calificare și 

profilului participanților și să țină cont de 

cererea de forță de muncă; îndeamnă 

statele membre să se asigure că 
participanților li se aplică protecția socială, 

normele privind condițiile de muncă și 

nivelurile de compensație cuvenite; atrage 

atenția asupra standardelor de calitate 

menționate în „Orientările privind 

evaluarea Inițiativei privind ocuparea forței 

de muncă în rândul tinerilor” publicate de 

Comisie în 2015, care stabilesc 

caracteristicile ofertelor de muncă, 

21. recunoaște apelul de a defini ceea 

ce ar trebui să însemne o „ofertă de 

calitate” în cadrul YEI; evidențiază nevoia 

de a elabora o definiție cuprinzătoare, 

convenită de comun acord la nivel 

european, care să țină cont pe deplin de 

munca depusă în cadrul Comitetului 

EMCO în colaborare cu Comisia, 

Organizația Internațională a Muncii (OIM) 

și părțile interesate relevante; subliniază că 

o ofertă de calitate este o măsură 

polivalentă care conduce la integrarea 

sustenabilă, bine adaptată, pe piața forței 

de muncă a participanților realizată prin 

dezvoltarea competențelor; consideră că o 

astfel de măsură ar trebui să înceapă 

printr-o cartografiere de calitate și 

personalizată a competențelor, prin 

oferirea de servicii de mentorat și 

îndrumare, ar trebui să corespundă 

nivelului de calificare și profilului 
participanților, ar trebui să garanteze 

protecția socială, condiții decente de 

muncă și remunerarea corespunzătoare a 

participanților; atrage atenția asupra 

standardelor de calitate menționate în 

„Orientările privind evaluarea Inițiativei 
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relevanța lor pentru nevoile participanților, 

rezultatele produse de oferte pe piața forței 

de muncă și proporția ofertelor neacceptate 

sau abandonate prematur ca indicatori 

valabili pentru evaluarea calității locurilor 

de muncă;  

privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor” publicate de Comisie în 2015, 

care stabilesc caracteristicile ofertelor de 

muncă, relevanța lor pentru nevoile 

participanților, rezultatele produse de 

oferte pe piața forței de muncă și proporția 

ofertelor neacceptate sau abandonate 

prematur ca indicatori valabili pentru 

evaluarea calității locurilor de muncă; 

Or. en 

 

 


