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IŻ-ŻGĦAŻAGĦ

Iż-żgħażagħ huma qasam ta' politika nazzjonali, u għalhekk l-armonizzazzjoni fil-
livell tal-UE mhijiex possibbli. Għaldaqstant, l-UE jista' jkollha biss rwol ta' appoġġ. Il-
qasam taż-żgħażagħ tal-programm Erasmus+ jinkoraġġixxi l-iskambji ta' żgħażagħ
fi ħdan l-UE kif ukoll ma' pajjiżi terzi. Matul l-aħħar ftit snin, l-Unjoni Ewropea saħħet
il-politiki tagħha għaż-żgħażagħ, pereżempju bl-inizjattiva tal-"Korp Ewropew ta'
Solidarjetà" u bil-proġett "DiscoverEU".

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 165 u 166 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)
jikkostitwixxu l-bażi ġuridika tal-azzjoni tal-UE fil-qasam taż-żgħażagħ. L-azzjoni li taqa'
fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikoli 165 u 166 hija soġġetta għall-proċedura leġiżlattiva
ordinarja. Fir-rigward tal-politika dwar iż-żgħażagħ, kwalunkwe armonizzazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Istati Membri hija espressament eskluża. Il-Kunsill jista' jadotta
rakkomandazzjonijiet abbażi ta' proposti tal-Kummissjoni.
Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li għandha l-istess valur legali
bħat-Trattati (l-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea), tinkludi artikolu li jittratta d-
drittijiet tat-tfal (l-Artikolu 24) u ieħor dwar il-projbizzjoni ta' impjieg ta' tfal u l-protezzjoni
taż-żgħażagħ fuq il-post tax-xogħol (l-Artikolu 32).

L-OBJETTIVI

L-Artikolu 165 tat-TFUE jipprevedi li l-azzjoni tal-Unjoni għandha tkun immirata
lejn l-inkoraġġiment tal-iżvilupp ta' skambji fost iż-żgħażagħ u skambji ta'
edukaturi soċjoedukattivi, u l-inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja
demokratika tal-Ewropa. L-Artikolu 166 jippermetti lill-UE timplimenta politika ta'
formazzjoni vokazzjonali biex tappoġġa u tissupplementa l-azzjoni tal-Istati Membri.
Jagħti l-kompitu lill-Unjoni li tħaffef l-aċċess għall-formazzjoni vokazzjonali u li
tinkoraġġixxi l-mobilità tal-edukaturi u ta' min ikun qiegħed jitħarreġ, u partikolarment
taż-żgħażagħ.
Minbarra dawn id-dispożizzjonijiet, it-tfal u ż-żgħażagħ jibbenefikaw ukoll minn politiki
tal-UE f'oqsma oħra, bħall-edukazzjoni, it-taħriġ u s-saħħa, kif ukoll f'dak tad-drittijiet u
l-protezzjoni tat-tfal u ż-żgħażagħ.
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IL-KISBIET

A. Qafas strateġiku
1. Strateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2019-2027: l-impenn, il-konnessjoni u l-għoti
tas-setgħa liż-żgħażagħ
Fis-26 ta' Novembru 2018, il-Kunsill adotta riżoluzzjoni dwar l-Istrateġija l-ġdida tal-
Unjoni Ewropea għaż-Żgħażagħ 2019-2027. It-test jipproponi li tingħata attenzjoni
partikolari lill-punti li ġejjin:
— it-tħeġġiġ tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja ċivika u demokratika;

— il-konnessjoni taż-żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea kollha u lil hinn minnha biex jiġu
mħeġġa l-involviment volontarju, il-mobilità fil-qasam tat-tagħlim, is-solidarjetà u l-
fehim interkulturali;

— l-appoġġ tal-awtonomizzazzjoni taż-żgħażagħ permezz tal-kwalità, l-innovazzjoni
u r-rikonoxximent tal-ħidma fost iż-żgħażagħ.

F'Ġunju 2021, bħala parti minn din l-istrateġija, il-Kummissjoni ħatret għall-ewwel darba
"Koordinatriċi taż-Żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea" li jisimha Biliana Sirakova. Ir-rwol
tagħha huwa li ssaħħaħ il-kooperazzjoni transsettorjali fi ħdan il-Kummissjoni.
B. Programmi ta' nfiq tal-UE għaż-żgħażagħ
1. Erasmus+
Il-programm Erasmus+ għall-perjodu 2021-2027 jalloka 10.3 % tal-baġit tiegħu għall-
attivitajiet fis-settur taż-żgħażagħ, jiġifieri aktar minn EUR 2.5 biljun, żieda netta meta
mqabbel mal-EUR 1.48 biljun fil-perjodu 2014-2020. Mhux biss it-tfal tal-iskola u l-
istudenti tal-edukazzjoni għolja jistgħu jibbenefikaw minn dan il-programm, iżda jistgħu
jibbenefikaw ukoll it-trainees u l-ħaddiema żgħażagħ. Meta mqabbel mal-edizzjoni
preċedenti, Erasmus+ joffri skema ta' finanzjament speċjali għal "sħubijiet żgħar" li
għandhom ikunu ta' benefiċċju b'mod partikolari għall-assoċjazzjonijiet taż-żgħażagħ.
Wieħed mill-objettivi tal-programm huwa li jiżviluppa sens ta' appartenenza għall-Unjoni
Ewropea permezz ta' inizjattiva ġdida msejħa DiscoverEU, li tagħti liż-żgħażagħ l-
opportunità li jiskopru d-diversità tal-Ewropa permezz tal-wirt kulturali tagħha.
2. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà
Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, li ġie varat f'Diċembru 2016, huwa inizjattiva li għandha
l-għan li tagħti liż-żgħażagħ ta' bejn it-18 u l-35 sena l-opportunità li jieħdu sehem
f'attivitajiet ta' solidarjetà f'pajjiżhom stess jew barra minn pajjiżhom permezz ta'
volontarjat, traineeship jew kuntratt ta' impjieg, f'oqsma varjati bħal ma huma s-saħħa
jew il-protezzjoni tal-ambjent. Sal-lum, aktar minn 60,000 żagħżugħ u żagħżugħa
bbenefikaw minn din l-iskema.
C. Inizjattivi oħra tal-UE
1. Il-Garanzija msaħħa għaż-Żgħażagħ
Maħluqa fl-2013, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ hija skema li tippermetti liż-żgħażagħ
jibbenefikaw minn offerta ta' tiftix ta' impjieg ta' kwalità tajba, edukazzjoni kontinwa,
apprendistat jew traineeship fi żmien erba' xhur minn meta jsiru qiegħda jew minn
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meta jitilqu mill-edukazzjoni formali. Fid-dawl tas-suċċess tagħha, din l-iskema ssaħħet
fl-2020 permezz tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill "Pont għall-Impjiegi - Tisħiħ tal-
Garanzija għaż-Żgħażagħ".
2. Politiki dwar il-protezzjoni tat-tfal
Kif stabbilit fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal (UNCRC),
tifel jew tifla jfissru kwalunkwe persuna taħt l-età ta' 18-il sena. It-Trattat ta' Lisbona
introduċa objettiv għall-UE biex tippromwovi d-drittijiet tat-tfal, filwaqt li l-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tiggarantixxi l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal mill-istituzzjonijiet
tal-UE, kif ukoll mill-Istati Membri.
Fil-15 ta' Frar 2011, il-Kummissjoni adottat komunikazzjoni bit-titlu "Aġenda tal-UE
dwar id-Drittijiet tat-Tfal". L-iskop tagħha huwa l-affermazzjoni mill-ġdid tal-impenn sod
tal-istituzzjonijiet kollha tal-UE u tal-Istati Membri kollha biex jippromwovu, iħarsu u
jwettqu d-drittijiet tat-tfal fil-politiki rilevanti kollha tal-UE, u r-rieda biex dan l-impenn
jissarraf f'riżultati konkreti. Id-drittijiet tat-tfal u l-prevenzjoni tal-vjolenza kontra t-tfal,
iż-żgħażagħ, in-nisa u gruppi vulnerabbli oħra huma protetti u promossi wkoll mill-
programm dwar id-"Drittijiet u l-Valuri" (2021-2027).
Fl-2016, il-Parlament u l-Kunsill adottaw direttiva dwar il-garanziji proċedurali għal tfal
li huma suspettati jew li huma persuni akkużati fi proċedimenti kriminali. Din id-Direttiva
għandha tippermetti li t-tfal li jaqgħu fl-ambitu ta' din id-definizzjoni jkunu jistgħu jifhmu u
jsegwu dawn il-proċedimenti u jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal proċess ġust. Għandha
wkoll tipprevjeni r-reċidività u tippromwovi l-inklużjoni soċjali tat-tfal.
3. Iż-żgħażagħ u l-media
It-teknoloġiji online joffru opportunità kbira lit-tfal u liż-żgħażagħ jibbenefikaw mir-riżorsi
tat-tagħlim diġitali u jipparteċipaw fid-dibattitu pubbliku. Madankollu, it-tfal jistgħu jkunu
wkoll partikolarment vulnerabbli għat-teknoloġiji moderni. Adottata fl-2010, id-Direttiva
dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva tiżgura l-protezzjoni tal-minorenni minn kontenut
li jista' jkun ta' ħsara għalihom, kemm jekk offruti minn xandara tradizzjonali kif ukoll
minn servizzi fuq talba. Fl-2016, il-Kummissjoni pproponiet li tirrevedi t-test sabiex il-
kamp ta' applikazzjoni tiegħu jkopri wkoll pjattaformi ta' video-sharing fir-rigward tal-
ġlieda kontra d-diskors ta' mibegħda u l-protezzjoni tal-minorenni minn kontenut li jista'
jkun ta' ħsara serja għalihom.
4. Il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ
Il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ huwa sit web li jgħin liż-żgħażagħ tal-Ewropa kollha
jiskopru l-ħafna opportunitajiet offruti mill-Unjoni f'diversi oqsma (il-volontarjat, ix-
xogħol, it-tagħlim, il-kultura u l-kreattività, eċċ.).
5. Il-Ġimgħa Ewropea taż-Żgħażagħ
Kull sentejn, il-Kummissjoni, f'kollaborazzjoni mal-Parlament, torganizza l-Ġimgħa
Ewropea taż-Żgħażagħ, li għandha l-għan li toffri liż-żgħażagħ attivitajiet fil-pajjiżi kollha
li jipparteċipaw fil-programm Erasmus u li tippreżentalhom l-opportunitajiet differenti ta'
mobilità disponibbli għalihom fl-UE.
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6. Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022
Il-prinċipju ta' Sena Ewropea taż-Żgħażagħ għall-2022 tħabbar mill-President tal-
Kummissjoni fid-Diskors tagħha dwar l-Istat tal-Unjoni tal-2021. L-għan ta' dan l-
avveniment huwa li jiċċelebra l-ġenerazzjoni li batiet l-aktar waqt il-pandemija tal-
COVID-19, li jappoġġa liż-żgħażagħ l-aktar vulnerabbli u li jippromwovi l-opportunitajiet
offruti liż-żgħażagħ mill-UE, bl-idea li tittieħed ispirazzjoni mill-ideat taż-żgħażagħ biex
jissaħħaħ il-proġett Ewropew.
7. Il-Kapitali Ewropea taż-Żgħażagħ
Il-"Kapitali Ewropea taż-Żgħażagħ", hija inizjattiva maħluqa fl-2009 mill-Forum
Ewropew taż-Żgħażagħ. Kull sena, belt Ewropea magħżula biex issir il-Kapitali
Ewropea taż-Żgħażagħ tingħata l-opportunità li tenfasizza inizjattivi innovattivi mnedija
miż-żgħażagħ u għalihom.
8. Il-Kompetizzjoni "Youth4Regions"
Il-kompetizzjoni Youth4Regions hija maħsuba għal ġurnalisti żgħażagħ interessati fil-
politika reġjonali tal-Unjoni Ewropea. Ir-rebbieħa tal-kompetizzjoni jistgħu jibbenefikaw
minn taħriġ dwar kwistjonijiet Ewropej u minn mentoring minn ġurnalisti anzjani, u
għandhom l-opportunità li jieħdu sehem fi vjaġġi tal-istampa fl-Istati Membri organizzati
mill-Kummissjoni.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament dejjem appoġġa kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Istati Membri fil-qasam
taż-żgħażagħ. Huwa ħa rwol attiv fil-formulazzjoni tal-politika dwar iż-żgħażagħ,
pereżempju fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar:
— il-valutazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2013-2015

— Garanzija għaż-Żgħażagħ

— Il-promozzjoni tal-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ permezz tal-edukazzjoni u t-
taħriġ

— L-impjieg taż-żgħażagħ

— Politiki dwar il-ħiliet għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ

— L-impatt tal-COVID-19 fuq iż-żgħażagħ u fuq l-isport

— It-tisħiħ tal-pożizzjoni taż-żgħażagħ Ewropej: l-impjiegi u l-irkupru soċjali wara l-
pandemija.

Fid-deċiżjoni dwar is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022, il-Parlament insista li jingħata
biżżejjed finanzjament għas-Sena u li l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ jiġu involuti
fl-istadji kollha tat-tħejjija tagħha. Is-sena Ewropea għandha wkoll tippromwovi b'mod
espliċitu miżuri li jindirizzaw l-isfidi li jiffaċċjaw iż-żgħażagħ, bħal pereżempju s-
sitwazzjoni soċjali u l-benesseri tagħhom wara l-COVID, kif ukoll il-kundizzjonijiet tax-
xogħol tagħhom. Għandha wkoll tagħti spinta lill-isforzi biex iż-żgħażagħ jingħataw is-
setgħa li jiksbu għarfien u ħiliet rilevanti u fehim aħjar tal-ambjenti tax-xogħol tagħhom.
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Fit-18 ta' Mejju 2021, il-Parlament Ewropew adotta "l-programm tal-Korp Ewropew ta'
Solidarjetà" għall-perjodu 2021-2027. Għall-ewwel darba l-programm għandu baġit ta'
aktar minn biljun euro, li jippermetti l-parteċipazzjoni ta' madwar 350 000 żagħżugħ
u żagħżugħa. Il-Membri tal-Parlament Ewropew talbu li l-Korp Ewropew ta'
Solidarjetà jkun aktar aċċessibbli għaż-żgħażagħ b'opportunitajiet aktar limitati,
bħall-persuni b'diżabilità, il-persuni iżolati jew minn komunitajiet emarġinati jew
żgħażagħ b'diffikultajiet ta' tagħlim jew bi problemi tas-saħħa. Huma appoġġaw
ukoll distinzjoni ċara bejn attivitajiet ta' volontarjat u kollokamenti f'impjieg biex jiġi
evitat li organizzazzjoni parteċipanti tuża ż-żgħażagħ bħala voluntiera mhux imħallsa
meta jkunu jeżistu impjiegi potenzjali ta' kwalità. Il-Parlament insista li l-faċilitajiet ta'
akkoljenza jkunu meħtieġa jagħtu prova tal-kwalità tal-attivitajiet proposti u li jirrispettaw
aħjar ir-regoli b'rabta mas-saħħa u tas-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Fl-aħħar nett,
żgura li l-programm jiġi evalwat fir-rigward tal-kontribut tiegħu għall-objettivi klimatiċi
tal-Unjoni Ewropea.
Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Settembru 2017, il-Parlament irrakkomanda l-
allinjament tal-prijoritajiet tal-programm Erasmus, tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ
u ta' programmi oħra ffinanzjati mill-Unjoni. Kien ukoll il-Parlament li rrakkomanda li
aktar minn 10% tal-baġit tal-programm Erasmus jintefaq fuq attivitajiet fil-qasam taż-
żgħażagħ.
Il-Parlament jipproteġi wkoll l-aħjar interessi tat-tfal fid-dawl tal-petizzjonijiet li jirċievi.
Adotta riżoluzzjoni dwar il-faqar fost it-tfal. Il-Parlament iffoka wkoll aktar mill-qrib fuq
id-drittijiet tat-tfal barra l-fruntieri tal-UE, b'mod partikolari billi adotta riżoluzzjonijiet
dwar l-edukazzjoni għal tfal f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza u kriżijiet imtawla jew dwar
in-nutrizzjoni insuffiċjenti u n-nutrizzjoni ħażina tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.
Fl-2015, adotta riżoluzzjoni dwar l-abbuż sesswali tat-tfal online[1]. F'Ottubru 2018,
adotta l-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni għal Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media
Awdjoviżiva riveduta. Skont dawn id-dispożizzjonijiet il-ġodda, hija r-responsabbiltà tax-
xandara li jnaqqsu l-esponiment tat-tfal għar-reklami ta' prodotti tal-ikel u tax-xorb li
mhumiex tajbin għas-saħħa; il-kontenut li jinċita l-vjolenza, il-mibegħda u t-terroriżmu
huwa pprojbit; il-vjolenza u l-pornografija huma soġġetti għall-miżuri l-aktar stretti.
Fl-2008, biex iħeġġeġ liż-żgħażagħ jaħdmu fuq proġetti Ewropej tagħhom stess, il-
Parlament u l-"Fondazzjoni tal-Premju Internazzjonali Karlu Manju ta' Aachen" (Stiftung
Internationaler Karlspreis zu Aachen), varaw il-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ
Ewropej, li jingħata kull sena għal proġetti li jippromwovu l-komprensjoni Ewropea u
internazzjonali. Il-Parlament imexxi wkoll il-programmi edukattivi Skola Ambaxxatriċi u
Euroscola biex jgħin fit-titjib tal-għarfien dwar id-demokrazija u l-valuri tal-UE.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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