
AM\1215141MT.docx PE658.347v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

6.10.2020 B9-0310/4

Emenda 4
Elżbieta Rafalska
f'isem il-Grupp ECR

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Q
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Q. billi l-ġenerazzjoni attwali ta' 
żgħażagħ għandha livell għoli ta' ħiliet; 
billi t-taħriġ tal-ħiliet, it-taħriġ mill-ġdid u 
t-titjib tal-ħiliet mhumiex tweġiba għan-
nuqqas ta' impjiegi għaż-żgħażagħ; billi l-
ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità u 
sostenibbli, min-naħa l-oħra, huwa kruċjali 
għall-istabbiltà tagħhom;

Q. billi l-ġenerazzjoni attwali ta' 
żgħażagħ għandha livell għoli ta' ħiliet; 
billi t-taħriġ tal-ħiliet, it-taħriġ mill-ġdid u 
t-titjib tal-ħiliet mhumiex tweġiba 
suffiċjenti għan-nuqqas ta' impjiegi għaż-
żgħażagħ; billi l-ħolqien ta' impjiegi ta' 
kwalità u sostenibbli, min-naħa l-oħra, 
huwa kruċjali għall-istabbiltà tagħhom;
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9. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw 
li ż-żgħażagħ li jirreġistraw għall-iskemi ta' 
Garanzija għaż-Żgħażagħ jiġu proposti 
offerti ta' xogħol, taħriġ, apprendistat jew 
internship ta' kwalità tajba, varjati u 
mfassla apposta, inkluża rimunerazzjoni 
ġusta, u li l-offerti tal-impjieg ikunu 
allinjati mal-prinċipji rilevanti tal-EPSR li 
jiżguraw id-dritt għal trattament ġust u 
ugwali fir-rigward tal-kundizzjonijiet tax-
xogħol, inkluż l-iżgurar ta' ambjent tax-
xogħol adattat għall-ħtiġijiet tal-persuni 
b'diżabilità, l-aċċess għall-protezzjoni 
soċjali u t-taħriġ, u b'perjodi ta' prova b'tul 
ta' żmien raġonevoli, kif ukoll il-
projbizzjoni ta' abbuż ta' kuntratti atipiċi; 
jinsisti li taħt l-ebda ċirkostanza 
m'għandhom offerti fl-ambitu tal-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ imsaħħa jikkontribwixxu 
għad-dumping soċjali, id-dumping tal-
pagi, il-faqar fost dawk li jaħdmu jew il-
prekarjetà għaż-żgħażagħ; itenni li l-
internships jistgħu jiżvolġu rwol fit-taħriġ 
vokazzjonali; ifakkar li l-kuntratti tal-
internships għandhom jieħdu l-forma ta' 
ftehimiet legalment vinkolanti bil-miktub, 
li jispeċifikaw il-kompiti tal-internat u 
jinkludu rimunerazzjoni deċenti; iqis li l-
objettiv tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ 
għandu jwassal għall-impjieg u li l-
internships m'għandhom qatt jispiċċaw 
sostituzzjoni tal-impjieg;

9. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw 
li ż-żgħażagħ li jirreġistraw għall-iskemi ta' 
Garanzija għaż-Żgħażagħ jiġu proposti 
offerti ta' xogħol, taħriġ, apprendistat jew 
internship ta' kwalità tajba, varjati u 
mfassla apposta, inkluża rimunerazzjoni 
ġusta, u li l-offerti tal-impjieg ikunu 
allinjati mal-prinċipji rilevanti tal-EPSR li 
jiżguraw id-dritt għal trattament ġust u 
ugwali fir-rigward tal-kundizzjonijiet tax-
xogħol, inkluż l-iżgurar ta' ambjent tax-
xogħol adattat għall-ħtiġijiet tal-persuni 
b'diżabilità, l-aċċess għall-protezzjoni 
soċjali u t-taħriġ, u b'perjodi ta' prova b'tul 
ta' żmien raġonevoli, kif ukoll il-
projbizzjoni ta' abbuż ta' kuntratti atipiċi; 
jinsisti li taħt l-ebda ċirkostanza 
m'għandhom offerti fl-ambitu tal-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ imsaħħa jikkontribwixxu 
għal kompetizzjoni inġusta u għal pagi 
inġusti, il-faqar fost dawk li jaħdmu jew il-
prekarjetà għaż-żgħażagħ; itenni li l-
internships jistgħu jiżvolġu rwol fit-taħriġ 
vokazzjonali; ifakkar li l-kuntratti tal-
internships għandhom jieħdu l-forma ta' 
ftehimiet legalment vinkolanti bil-miktub, 
li jispeċifikaw il-kompiti tal-internat u 
jinkludu rimunerazzjoni deċenti; iqis li l-
objettiv tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ 
għandu jwassal għall-impjieg u li l-
internships m'għandhom qatt jispiċċaw 
sostituzzjoni tal-impjieg;
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