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Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet inser att det 

behövs en definition av vad som är ett 

”erbjudande av god kvalitet” inom ramen 

för sysselsättningsinitiativet för unga. 

Parlamentet framhåller att det behöver tas 

fram en heltäckande och gemensamt 

överenskommen definition på europeisk 

nivå, varvid man skulle kunna beakta 

arbetet i sysselsättningskommittén i 

samarbete med kommissionen, 

Internationella arbetsorganisationen och 

relevanta intressenter. Parlamentet påpekar 

att ett erbjudande av god kvalitet är en 

mångsidig åtgärd som, med hjälp av 

färdighetsutveckling, leder till en varaktig 

och väl matchad integration på 

arbetsmarknaden för deltagarna, och att ett 

sådant erbjudande bör svara mot 

deltagarnas kvalifikationsnivå och profil, 

och ta hänsyn till efterfrågan på 

arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar 

med kraft medlemsstaterna att se till att de 

relevanta bestämmelserna om 
socialskydd, arbetsvillkor och 

ersättningsnivå tillämpas på deltagarna. 

Parlamentet hänvisar till de 

kvalitetsstandarder som nämns i 

utvärderingsvägledningen till 

21. Europaparlamentet inser att det 

behövs en definition av vad som är ett 

”erbjudande av god kvalitet” inom ramen 

för sysselsättningsinitiativet för unga. 

Parlamentet framhåller att det behöver tas 

fram en heltäckande och gemensamt 

överenskommen definition på europeisk 

nivå, där det tas full hänsyn till arbetet i 

sysselsättningskommittén i samarbete med 

kommissionen, Internationella 

arbetsorganisationen och relevanta 

intressenter. Parlamentet påpekar att ett 

erbjudande av god kvalitet är en mångsidig 

åtgärd som, med hjälp av 

färdighetsutveckling, leder till en varaktig 

och väl matchad integration på 

arbetsmarknaden för deltagarna. 

Parlamentet anser att en sådan åtgärd bör 

inledas med kvalitets- och 

kompetenskartläggning, samt mentorskap 

och handledning, och att den bör svara 

mot deltagarnas kvalifikationsnivå och 

profil, och säkerställa socialskydd, 

anständiga arbetsvillkor och en lämplig 

ersättningsnivå för deltagarna. Parlamentet 

hänvisar till de kvalitetsstandarder som 

nämns i utvärderingsvägledningen till 

sysselsättningsinitiativet för unga, vilken 
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sysselsättningsinitiativet för unga, vilken 

kommissionen offentliggjorde 2015 och 

där anställningserbjudandenas egenskaper, 

relevans för deltagarbehoven och resultat 

för arbetsmarknaden och andelen 

erbjudanden som inte accepterats eller som 

avbrutits i förtid fastställs som giltiga 

indikatorer för bedömningen av 

sysselsättningens kvalitet.  

kommissionen offentliggjorde 2015 och 

där anställningserbjudandenas egenskaper, 

relevans för deltagarbehoven och resultat 

för arbetsmarknaden och andelen 

erbjudanden som inte accepterats eller som 

avbrutits i förtid fastställs som giltiga 

indikatorer för bedömningen av 

sysselsättningens kvalitet. 

Or. en 

 

 


