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10.1.2018 A8-0406/1 

Predlog spremembe  1 

Brando Benifei, Agnes Jongerius 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

v imenu skupine GUE/NGL 

Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0406/2017 

Romana Tomc 

Izvajanje pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah 

2017/2039(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. se zaveda, da je treba opredeliti, kaj 

v okviru pobude za zaposlovanje mladih 

pomeni „kakovostna ponudba“; poudarja, 

da je treba v sodelovanju s Komisijo, 

Mednarodno organizacijo dela in 

ustreznimi deležniki oblikovati celovito 

skupno opredelitev, pri kateri bo 

upoštevano delo v Odboru za zaposlovanje; 

poudarja, da je kakovostna ponudba 

večplasten ukrep, ki vodi v trajno in 

skladno vključitev udeležencev na trg dela 

in se doseže z razvojem znanj in spretnosti 

ter bi moral ustrezati kvalifikacijski ravni 

in profilu udeležencev ter upoštevati 

povpraševanje na področju zaposlovanja; 

poziva države članice, naj zagotovijo, da 

bo udeležencem zagotovljena ustrezna 

socialna zaščita, delovne razmere in 

stopnje nadomestila; želi opozoriti na 

standarde kakovosti, omenjene v smernicah 

za oceno pobude za zaposlovanje mladih, 

ki jih je Komisija objavila leta 2015 in v 

katerih so značilnosti ponudb za zaposlitev, 

njihova ustreznost za potrebe udeležencev, 

njihov vpliv na trg dela in delež nesprejetih 

ali predčasno prekinjenih ponudb navedeni 

kot veljavni kazalniki za oceno kakovosti 

zaposlitve;  

21. se zaveda, da je treba opredeliti, kaj 

v okviru pobude za zaposlovanje mladih 

pomeni „kakovostna ponudba“; poudarja, 

da je treba v sodelovanju s Komisijo, 

Mednarodno organizacijo dela in 

ustreznimi deležniki oblikovati celovito 

skupno opredelitev na evropski ravni, pri 

kateri bo v celoti upoštevano delo v 

Odboru za zaposlovanje; poudarja, da je 

kakovostna ponudba večplasten ukrep, ki 

vodi v trajno in skladno vključitev 

udeležencev na trg dela in se doseže z 

razvojem znanj in spretnosti; meni, da bi 

se moral takšen ukrep začeti s 

kakovostnim in osebno prilagojenim 

evidentiranjem znanj in spretnosti, 

mentorstvom in usposabljanjem, da bi 

moral ustrezati kvalifikacijski ravni in 

profilu udeležencev ter jim zagotoviti 

socialno zaščito, dostojne delovne razmere 

in primerno plačilo; želi opozoriti na 

standarde kakovosti, omenjene v smernicah 

za oceno pobude za zaposlovanje mladih, 

ki jih je Komisija objavila leta 2015 in v 

katerih so značilnosti ponudb za zaposlitev, 

njihova ustreznost za potrebe udeležencev, 

njihov vpliv na trg dela in delež nesprejetih 

ali predčasno prekinjenih ponudb navedeni 
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kot veljavni kazalniki za oceno kakovosti 

zaposlitve; 

Or. en 

 

 


