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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jirrikonoxxi l-appell biex jiġi 

definit x'għandu jikkostitwixxi "offerta ta' 

kwalità" fil-qafas tal-Inizjattiva favur l-

Impjieg taż-Żgħażagħ; jenfasizza l-ħtieġa li 

tiġi elaborata definizzjoni komprensiva u 

miftiehma b'mod komuni li tqis il-ħidma 

mwettqa fil-Kumitat EMCO 

f'kollaborazzjoni mal-Kummissjoni, mal-

ILO u mal-partijiet ikkonċernati rilevanti; 

jenfasizza li offerta ta' kwalità tajba hija 

miżura multidimensjonali li twassal għal 

integrazzjoni sostenibbli u mqabbla tajjeb 

għall-parteċipanti fis-suq tax-xogħol, li 

tinkiseb permezz tal-iżvilupp tal-ħiliet, u li 

għandha taqbel mal-livell tal-kwalifiki u l-

profil tal-parteċipanti u tqis id-domanda 

għall-impjiegi; iħeġġeġ lill-Istati Membri 

jiżguraw li l-protezzjoni soċjali, ir-regoli 

dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-

livelli ta' kumpens rilevanti jkunu 

applikati għall-parteċipanti; jiġbed l-

attenzjoni għall-istandards ta' kwalità 

msemmija fil-Gwida ta' valutazzjoni tal-

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ li 

ġiet ippubblikata mill-Kummissjoni fl-

2015, li tistabbilixxi l-karatteristiċi tal-

offerti ta' impjieg, ir-rilevanza tagħhom 

għall-ħtiġijiet tal-parteċipanti, l-eżiti fis-

21. Jirrikonoxxi l-appell biex jiġi 

definit x'għandu jikkostitwixxi "offerta ta' 

kwalità" fil-qafas tal-Inizjattiva favur l-

Impjieg taż-Żgħażagħ; jenfasizza l-ħtieġa li 

tiġi elaborata definizzjoni komprensiva u 

miftiehma b'mod komuni fil-livell 

Ewropew li tqis b'mod sħiħ il-ħidma 

mwettqa fil-Kumitat EMCO 

f'kollaborazzjoni mal-Kummissjoni, mal-

ILO u mal-partijiet ikkonċernati rilevanti; 

jenfasizza li offerta ta' kwalità tajba hija 

miżura multidimensjonali li twassal għal 

integrazzjoni sostenibbli u mqabbla tajjeb 

għall-parteċipanti fis-suq tax-xogħol, li 

tinkiseb permezz tal-iżvilupp tal-ħiliet; iqis 

li tali miżura għandha tibda b'servizzi 

personalizzati u ta' kwalità ta' mmappjar 

tal-ħiliet, mentoraġġ u kkowċjar, għandha 

taqbel mal-livell tal-kwalifiki u l-profil tal-

parteċipanti, u għandha tiżgura 

protezzjoni soċjali, kundizzjonijiet tax-

xogħol deċenti u remunerazzjoni 

adegwata għall-parteċipanti; jiġbed l-

attenzjoni għall-istandards ta' kwalità 

msemmija fil-Gwida ta' valutazzjoni tal-

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ li 

ġiet ippubblikata mill-Kummissjoni fl-

2015, li tistabbilixxi l-karatteristiċi tal-
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suq tax-xogħol prodotti mill-offerti u l-

proporzjon tal-offerti li ma ġewx aċċettati 

jew li ġew abbandunati qabel iż-żmien 

bħala indikaturi validi għall-valutazzjoni 

tal-kwalità tal-impjieg;  

offerti ta' impjieg, ir-rilevanza tagħhom 

għall-ħtiġijiet tal-parteċipanti, l-eżiti fis-

suq tax-xogħol prodotti mill-offerti u l-

proporzjon tal-offerti li ma ġewx aċċettati 

jew li ġew abbandunati qabel iż-żmien 

bħala indikaturi validi għall-valutazzjoni 

tal-kwalità tal-impjieg; 

Or. en 

 

 


