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Ħolqien ta' suq tax-xogħol kompetittiv tal-UE għas-seklu 21 
2014/2235(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni (l-Artikolu 170(4) tar-Regoli ta' Proëedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riŜoluzzjoni mhux leāiŜlattiva A8-0222/2015 

RiŜoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar Il-ħolqien ta' suq tax-xogħol tal-UE 

kompetittiv għas-seklu 21: it-trawwim tal-politiki dwar il-ħiliet u l-ħolqien ta' impjiegi 

ta' kwalità ibbaŜat fuq id-drittijiet, bħala mod kif nirkupraw mill-kriŜi 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni leāiŜlattiva tiegħu tad-29 ta’ April 2015 dwar il-
proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament 
(UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soëjali 
Ewropew, fir-rigward ta’ Ŝieda fl-ammont ta’ prefinanzjament inizjali mħallas għal 
programmi operazzjonali appoāāati mill-Inizjattiva favur l-Impjiegi taŜ-śgħaŜagħ1; 

– wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Lulju 2014 dwar l-Impjieg taŜ-
śgħaŜagħ2, 

– wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Jannar 2014 dwar ir-rispett tad-dritt 
fundamentali tal-moviment liberu fl-UE, 

– wara li kkunsidra waħda mill-prijoritajiet tal-konkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-
26-27 ta’ Āunju 2014: biex jiāi megħjun l-iŜvilupp ta’ ħiliet, u jsiru disponibbli talent u 
bidliet fil-ħajja għal kulħadd permezz tal-promozzjoni tal-ħiliet adattati għall-ekonomija 
moderna u għat-tagħlim tul il-ħajja, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Jannar 2014 għal regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar netwerk Ewropew ta’ Servizzi tal-Impjieg, l-
aëëess tal-ħaddiema għas-servizzi ta’ mobilità u l-integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-
xogħol,  

                                                 
1 Testi adottati, P8_TA(2015)0110. 
2 Testi adottati, P8_TA(2014)0010. 
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– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Diëembru 2012 dwar il-
validazzjoni tar-riŜultati tat-tagħlim mhux formali u informali (2012/C 398/01), 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu u r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diëembru 2006 dwar kompetenzi ewlenin għat-tagħlim tul il-ħajja, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proëedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soëjali u l-opinjoni 
tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0000/2015), 

A. billi l-eŜistenza ta' xogħlijiet u l-postijiet tax-xogħol vakanti li ma jistgħux jimtlew 
minħabba nuqqas ta' ħaddiema kwalifikati tvarja ħafna minn Stat Membru għal ieħor; 

B. billi l-livelli għoljin ta’ qgħad fit-tul huma inkwetanti ħafna b’madwar 12.4 miljun 
persuna li ilhom qiegħda aktar minn sena, u fosthom, 6 miljuni ilhom qiegħda aktar 
minn sentejn; billi l-qgħad fit-tul qed jhedded il-futur tal-individwu kif ukoll is-
sostenibbiltà tal-ekonomija tas-suq soëjali tagħna u sar problema strutturali; 

C. billi l-awsterità u r-riformi tas-suq tax-xogħol qed ikollhom impatt negattiv fuq il-
ħolqien tal-impjiegi u l-kwalità tal-impjiegi; billi suq tax-xogħol Ewropew li jipprovdi 
ħaddiema u lil min iħaddem b’garanzija sottostanti jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-miri 
tal-impjiegi, tal-faqar u tal-eskluŜjoni soëjali tal-Ewropa 2020; 

D. billi, fl-2012, wieħed minn kull tliet impjegati Ewropej kienu jew kwalifikati ŜŜejjed 
jew mhux kwalifikati biŜŜejjed għax-xogħlijiet tagħhom1; u billi l-impjegati ŜgħaŜagħ 
huma tipikament aktar probabbli li jkunu formalment kwalifikati ŜŜejjed, filwaqt li 
huwa wkoll aktar probabbli li jaħdmu f’xogħlijiet anqas imqabbla mal-ħiliet tagħhom 
minn ħaddiema aktar imdaħħla fiŜ-Ŝmien; 

E. billi Ŝ-ŜgħaŜagħ āew affettwati b’mod sproporzjonat mill-kriŜi u saru parti mill-grupp li 
qed jesperjenza l-akbar riskju ta’ faqar; 

Il-kriŜi ekonomika u l-konsegwenzi tagħha 

1. Jiddeplora l-fatt li b’riŜultat tal-kriŜi ekonomika Ewropea ië-ëittadini huma affettwati 
serjament minn Ŝieda fil-faqar u l-qgħad kif ukoll Ŝieda fl-inugwaljanza; jinnota li 
għadd ta’ Stati Membri qed jissieltu ma’ livelli għolja ta’ qgħad (UE 28: 9.9 %); jinsab 
imħasseb ukoll li r-rati ta' qgħad fost iŜ-ŜgħaŜagħ (UE28: 21.4 %) āeneralment huma 
ferm ogħla minn dawk tal-bqija tal-popolazzjoni; 

2. Jenfasizza li l-forza tax-xogħol Ewropea qed tiffaëëja diffikultajiet konsiderevoli ta' 
wara l-kriŜi finanzjarja tal-2008, tal-miŜuri ta' awsterità u minħabba t-tnaqqis fir-ritmu 
ekonomiku; jinnota li dawn l-għaŜliet ta’ politika ħŜiena wasslu għal tnaqqis fl-infiq 
pubbliku fuq l-edukazzjoni u s-servizzi soëjali, u li miŜuri li jnaqqsu l-protezzjoni tal-
impjiegi kienu mifruxa; 

                                                 
1 Il-Kummissjoni Ewropea (2013): l-Impjieg u l-IŜviluppi Soëjali fl-Ewropa. 
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3. Jenfasizza li l-miŜuri tal-kriŜi indirizzati lejn infiq pubbliku mnaqqas fil-pajjiŜi milquta 
mill-kriŜi diāà kellhom impatt negattiv dirett, b’mod partikolari fuq iŜ-ŜgħaŜagħ 
minħabba t-tnaqqis fl-edukazzjoni, fil-ħolqien tal-impjiegi, fis-servizzi ta’ appoāā u s-
servizzi soëjali; jiddispjaëih li l-politiki li qed jaffettwaw liŜ-ŜgħaŜagħ āew Ŝviluppati 
mingħajr l-involviment ta’ dawk ikkonëernati u r-rappreŜentanti tagħhom; 

4. Iqis li l-politiki ekonomiëi u soëjali ambizzjuŜi u riformi tas-suq tax-xogħol intelliāenti 
u sostenibbli, servizzi pubbliëi sodi u investiment immirat, kif ukoll aëëess aħjar għal 
finanzjament fit-tul u sostenibbli, huma kruëjali sabiex nersqu lejn soëjetà aktar āusta, 
aktar sostenibbli u inkluŜiva u biex jinħolqu impjiegi ta’ kwalità bbaŜati fuq id-drittijiet 
li jipprovdu lill-ħaddiema b’paga li tippermetti l-għajxien u ttejjeb l-inkluŜjoni soëjali; 
barra minn hekk jenfasizza l-ħtieāa li jkun hemm sistemi tas-sigurtà soëjali robusti u 
sostenibbli li jaħdmu kontra l-faqar; 

Is-sitwazzjoni fis-suq tax-xogħol tal-UE 

5. Jinnota li hemm, minn naħa, 24 miljun persuna qiegħda fl-Ewropa, inkluŜ 7.5 miljun 
ŜgħaŜagħ li mhumiex f’impjieg, f'edukazzjoni jew taħriā (NEETs), u min-naħa l-oħra, 
Ŝewā miljun post vakanti; jenfasizza li jekk l-isfida ta’ nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-ħiliet tiāi 
indirizzata waħedha dan mhux se jsolvi l-problema strutturali tal-qgħad fuq skala kbira 
fl-Ewropa; 

6. Jinsab imħasseb li r-rati tal-qgħad fl-UE baqgħu relattivament għolja (Marzu 2015, 
UE 28: 9.9 %), u naqsu b’mod sinifikanti biss fi ftit pajjiŜi, u jiābed l-attenzjoni lejn id-
differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri, bl-inqas rata tal-qgħad fil-Āermanja u l-
Awstrija (madwar 5 %) u l-ogħla fil-Greëja u Spanja (26 % u 23 % rispettivament1); 
jenfasizza li diverāenza dejjem tikber fi ħdan u bejn is-swieq tax-xogħol tal-Istati 
Membri tista’ potenzjalment twassal biex tiddgħajjef is-solidarjetà fi ħdan l-Unjoni; 

7. Jiābed l-attenzjoni għall-fatt li r-rata medja tal-impjieg tan-nisa fl-UE hija aktar minn 
10 punti perëentwali anqas minn dik tal-irāiel u jenfasizza li l-kisba tal-mira ta’ rata tal-
impjieg ta’ 75 % kif spjegat fl-Istrateāija tal-Ewropa 2020 hija kondizzjonali fuq iŜ-
Ŝieda fir-rata tal-impjieg għan-nisa permezz ta’ politiki mmirati b’mod partikolari lejn 
ir-rikonëiljazzjoni tad-dmirijiet tax-xogħol u tad-dar; 

8. Jinnota li l-qgħad fost iŜ-ŜgħaŜagħ ivarja b'mod sinifikanti fl-UE, b'rati tal-qgħad fost 
iŜ-ŜgħaŜagħ tal-età ta’ bejn is-16 u l-25 sena ogħla minn 50 % f’ëerti Stati Membri; 
jenfasizza li livelli għolja ta' qgħad fost iŜ-ŜgħaŜagħ, flimkien mal-fatt li dawn 
jaffettwaw āenerazzjoni sħiħa, qed jheddu l-bilanë bejn il-āenerazzjonijiet; 

9. Jenfasizza li Ŝ-ŜgħaŜagħ sikwit jesperjenzaw diffikultajiet li dejjem jikbru fit-
tranŜizzjoni tagħhom mill-edukazzjoni għax-xogħol u għaldaqstant sikwit ikunu aktar 
vulnerabbli għal sitwazzjonijiet ta' kundizzjonijiet tax-xogħol abuŜivi u aktarx isibu 
ruħhom f'impjiegi ta' kwalità baxxa jew prekarji; barra minn hekk jenfasizza li r-retorika 
attwali dwar l-impjegabbiltà tidher li tħeāāeā liŜ-ŜgħaŜagħ biex jaëëettaw impjiegi bi 
kwalunkwe paga jew kwalunkwe kundizzjoni, mingħajr ma dawn ikunu konxji tad-

                                                 
1 Il-Kummissjoni Ewropea (2015): Sitwazzjoni Soëjali u tal-Impjiegi fl-UE, AnaliŜi Trimestrali Marzu 2015 
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drittijiet tagħhom; 

10. Jenfasizza li għad hemm differenza ta’ 26 % fir-rata tal-impjieg għall-persuni 
b’diŜabilità meta mqabbla mar-rata tal-impjieg medja tal-UE, b’rata tal-impjieg għall-
persuni b’diŜabilità ta’ anqas minn 50 %; 

11.  Jenfasizza li elementi bħal forza tax-xogħol kwalifikata, il-kapaëità tal-innovazzjoni u l-
parteëipazzjoni fi proëessi demokratiëi bħala ëittadini attivi, iŜ-Ŝieda fil-kapaëità tal-
akkwist kif ukoll l-ambjent soëjoekonomiku u politiku stabbli huma indispensabbli 
sabiex tinħoloq klima ta’ investiment tajba; 

12. Jinnota l-livell għoli ta’ qgħad fit-tul, u jwissi dwar il-bŜonn li jiāi miāāieled 
immedjatament, fid-dawl tar-reŜiljenza li hija assoëjata miegħu;  

13. Jinnota li diversi sfidi importanti qed jaffettwaw is-suq tax-xogħol tal-Ewropa, inkluŜi 
bidliet fix-xejriet tad-domanda għal firxa wiesgħa ta’ ħiliet tax-xogħol, il-
globalizzazzjoni, il-bidla teknoloāika rapida u l-iŜvilupp, u soëjetà li qed tixjieħ, li 
kollha jeħtieāu adattament tal-politiki tas-suq tax-xogħol u sistemi ta’ sigurtà soëjali 
baŜiëi; jistieden lill-Istati Membri u lill-UE biex jindirizzaw l-impatt tar-
responsabbiltajiet tal-kura tal-forza tax-xogħol, min-naħa waħda fir-rigward tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema li jipprovdu kura, l-iŜvilupp tal-ħiliet tagħhom 
u l-opportunitajiet tagħhom għat-tagħlim tul il-ħajja, u min-naħa l-oħra il-ħtieāa tal-
addattament tal-post tax-xogħol u tal-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-ħaddiema 
b’responsabbiltajiet ta’ kura; 

14. Jirrimarka li r-rati għolja ta’ qgħad f’xi Stati Membri u reājuni għandhom effett 
devastanti fuq il-koeŜjoni soëjali u reājonali;  

15. Jinnota bi tħassib il-persistenza ta’ xogħol part-time u temporanju, l-impjieg 
indipendenti falz, u xogħol prekarju madwar l-UE; jinnota li 50 % tal-impjiegi maħluqa 
fl-2014 kienu impjiegi temporanji; jinnota li f’xi Stati Membri, il-maāāoranza taŜ-
ŜgħaŜagħ għandhom impjieg temporanju; jenfasizza li kemm l-aëëess għas-suq tax-
xogħol kif ukoll aëëess għal impjiegi ta’ kwalità u regolari saru aktar diffiëli għaŜ-
ŜgħaŜagħ, filwaqt li dan joħloq distakk akbar bejn iŜ-ŜgħaŜagħ u l-anzjani; 

16. Jinnota wkoll li, skont il-Kummissjoni, il-faqar jippersisti fl-impjiegi, u li 50 % tal-
applikanti kollha għall-impjieg mhijiex biŜŜejjed biex dawn joħorāu mill-faqar; 
jikkundanna l-uŜu mifrux tal-klawsoli opt-out mill-Istati Membri fl-iffissar tas-sigħat 
massimi tax-xogħol u Ŝ-Ŝieda fl-intensità tax-xogħol li qed tiŜdied u li qed isofru 
minnha bosta ħaddiema;  

17. Jiābed l-attenzjoni għall-isfruttament tax-xogħol bħala wieħed mill-fatturi li qed iwasslu 
biex il-kwalità tal-impjiegi fl-Unjoni teħŜien; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex isaħħu d-drittijiet fuq il-post tax-xogħol, id-djalogu soëjali u 
istituzzjonijiet tan-negozjar kollettiv, u biex ittejbu l-istandards minimi tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-pagi; 

It-trawwim ta’ suq tax-xogħol inkluŜiv tal-UE 



 

AM\1071381MT.doc  PE565.785v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

18. Jemmen li sabiex jinkiseb suq tax-xogħol tal-UE inkluŜiv, huma meħtieāa riformi 
ambizzjuŜi li jŜidu l-inkluŜività, is-sigurtà, il-mobilità volontarja u l-parteëipazzjoni fis-
suq tax-xogħol f’impjiegi ta’ kwalità għolja; jinkoraāāixxi lill-Istati Membri biex 
joħolqu xibka ta’ sikurezza ħalli jindirizzaw l-effetti tal-iŜviluppi teknoloāiëi fuq il-
ħaddiema, filwaqt li jiāi Ŝgurat li huma jirëievu dħul āust u t-taħriā matul il-ħajja tax-
xogħol tagħhom kif ukoll matul perjodi ta’ tranŜizzjoni; 

19. Jenfasizza l-importanza tal-iŜvilupp personali u professjonali kif ukoll ta' opportunitajiet 
għal aktar taħriā u edukazzjoni professjonali ta’ wara l-lawrja; ifakkar, f’dan ir-rigward, 
li huwa meħtieā investiment biex jiāi permess lil kulħadd jieħu sehem fl-istimular tal-
esperjenzi ta’ tagħlim f’kull stadju ta’ ħajjithom, u jiāi mħeāāeā it-tagħlim tul il-ħajja 
sabiex jittejbu l-inkluŜjoni soëjali, ië-ëittadinanza attiva u l-awtosostenibbiltà; jenfasizza 
li tali miŜuri għandhom jiāu kkombinati ma’ riformi fil-pensjoni u s-sistemi tas-sigurtà 
soëjali li jappoāāaw lill-persuni fix-xogħol u barra mix-xogħol u li jinkoraāāixxu aktar 
taħriā filwaqt li fl-istess ħin ikomplu jappoāāaw lill-dawk l-aktar fil-bŜonn; 

20. Ifakkar l-importanza ta’ mobilità tal-ħaddiema volontarja u bbaŜata fuq id-drittijiet għal 
suq tax-xogħol inkluŜiv abbaŜi tal-prinëipju ta’ pagi ugwali għal xogħol ugwali, u 
jfakkar fil-ħtieāa biex jitnaqqsu l-ostakli amministrattivi u lingwistiëi restrittivi; 
jinkoraāāixxi Ŝieda fis-sensibilizzazzjoni, u li jkun hemm titjib ulterjuri, tal-portal tax-
xogħol EURES madwar l-UE, kif ukoll li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn is-servizzi 
pubbliëi tal-impjiegi; jenfasizza l-ħtieāa għal aktar rikonoxximent fost il-pajjiŜi tal-
kwalifiki formali, mhux formali jew informali miksuba fil-pajjiŜ ta’ oriāini jew fi Stat 
Membru ieħor tal-UE; 

21. Itenni li l-potenzjal ekonomiku kbir tan-nisa għandu jiāi sfruttat fl-Ewropa u li huwa 
meħtieā li jinħolqu l-kundizzjonijiet xierqa biex in-nisa jagħmlu progress fil-karriera 
tagħhom u biex ifittxu poŜizzjonijiet ogħla f’kumpaniji jew biex jibdew in-negozji 
tagħhom stess; jenfasizza l-ħtieāa li tintemm id-diskrepanza bejn dak li n-nisa jiksbu fl-
edukazzjoni tagħhom u s-sehem u l-poŜizzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol; ifakkar fl-
importanza tal-ugwaljanza bejn is-sessi, inkluŜ il-qerda tad-diskrepanza bejn il-pagi tal-
irāiel u n-nisa u Ŝ-Ŝieda fir-rata tal-impjieg għan-nisa, kif ukoll it-tisħiħ tal-politiki ta' 
bilanë bejn il-ħajja professjonali u dik personali, bħala parti mill-kisba tal-miri għall-
impjiegi, il-faqar u l-eskluŜjoni soëjali tal-Ewropa 2020; 

22. Jilqa' r-riŜultati poŜittivi miksuba mill-iskema pilota tal-mobilità tal-impjiegi "L-ewwel 
impjieg EURES tiegħek" (YfEj), li kapaëi tilħaq b’mod effikaëi liŜ-ŜgħaŜagħ u 
tiŜviluppa servizzi mfassla kemm għal min qed ifittex impjieg kif ukoll għal min 
iħaddem; jenfasizza l-effetti konsegwenzjali poŜittivi bejn l-iskema YfEj u l-EURES; 

23. Iqis li strateāija koerenti u komprensiva lejn forom aktar effettivi u ta’ benefiëëju 
reëiproku ta’ organizzazzjoni tax-xogħol billi jsir uŜu sħiħ mill-potenzjal ta’ għarfien 
tal-ħaddiema u billi tiŜdied il-kwalità tal-impjiegi tagħhom għaliex dan jgħin lir-
reŜiljenza tas-suq tax-xogħol; jirrimarka li jistgħu jiāu Ŝviluppati forom ta’ 
organizzazzjoni tax-xogħol aktar parteëipattivi u li jagħtu l-awtonomija biex isaħħu l-
involviment tal-impjegati fl-innovazzjoni, jappoāāaw l-involviment tal-ħaddiema u l-
iŜvilupp tal-uŜu tal-ħiliet, u għalhekk, il-prestazzjoni tal-kumpaniji; 

L-antiëipazzjoni tal-ħtiāijiet ta' ħiliet futuri 
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24. Jenfasizza, li minħabba bidliet mgħaāāla mbassra fis-suq tax-xogħol, huwa fiŜ-
ŜgħaŜagħ tal-lum li l-investimenti fl-edukazzjoni u fit-taħriā huma meħtieāa; jenfasizza 
li politiki tal-ħiliet m’għandhomx ikunu mmirati biex jilħqu l-ħtiāijiet tas-suq tax-
xogħol biss, iŜda biex jgħammru lill-individwi bil-kompetenzi trasversali meħtieāa biex 
jiŜviluppaw bħala ëittadini attivi u responsabbli; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jirrispettaw il-fatt li l-edukazzjoni u t-taħriā la huma sempliëement 
strument tas-suq tax-xogħol u lanqas huma maħsuba biss biex jedukaw il-ħaddiema tal-
futur, iŜda jikkostitwixxu l-ewwel u qabel kollox dritt fundamentali u għandhom valur 
intrinsiku fihom infushom; 

25. Jemmen li, sabiex jiāu antiëipati l-ħtiāijiet tal-ħiliet għall-āejjieni, il-partijiet interessati 
tas-suq tax-xogħol, is-sħab soëjali, fejn rilevanti, jistgħu jkunu involuti fl-
implimentazzjoni ta’ programmi ta’ kwalifiki vokazzjonali; 

L-importanza ta’ edukazzjoni u taħriā inkluŜiv kontinwi għal kulħadd  

26. Ifakkar li d-dritt għall-edukazzjoni huwa dritt fundamentali u jenfasizza l-ħtieāa li 
nħabirku għal approëë individwali lejn l-iŜvilupp tal-karriera u t-tagħlim tul il-ħajja kif 
ukoll għal taħriā matul il-karriera personali ta’ individwu; jemmen li gwida u 
konsulenza li jindirizzaw il-ħtiāijiet individwali u jiffokaw fuq l-evalwazzjoni u l-
espansjoni ta’ ħiliet individwali għandhom ikunu element ewlieni tal-politiki tal-
edukazzjoni u l-ħiliet minn stadju bikri tal-edukazzjoni ta’ kull persuna; 

27. Jemmen li programmi ta’ taħriā u ta’ kwalifikazzjoni mill-ādid iridu jiāu mfassla u 
implimentati b’kooperazzjoni mill-qrib l-ewwel u qabel kollox mal-persuni kkonëernati, 
iŜda wkoll mas-sħab soëjali u l-organizzazzjonijiet li jirrappreŜentaw lill-istudenti u lill-
persuni qiegħda, bil-ħsieb li jkun hemm allinjament aħjar tal-ħiliet tal-ħaddiema mar-
rekwiŜiti tas-suq tax-xogħol; 

 
28. Jenfasizza l-ħtieāa li l-Kummissjoni ssaħħaħ il-monitoraāā tal-Pjanijiet tal-

Implimentazzjoni Nazzjonali tal-Garanzija għaŜ-śgħaŜagħ u l-istabbiliment effikaëi 
tagħhom fil-post; jistieden lill-Kummissjoni biex telabora Rakkomandazzjonijiet 
Speëifiëi għall-PajjiŜ (CSRs) ëari u mhux ambigwi lill-Istati Membri fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-Garanzija għaŜ-śgħaŜagħ u l-kwalità tal-impjieg; 

29. Jenfasizza u jikkondividi t-tħassib tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri kif espressi fir-
rapport tagħha “ŜgħaŜagħ u persuni qiegħda fl-Ewropa: l-ostakli quddiem il-Garanzija 
għaŜ-śgħaŜagħ tal-UE”, b’mod partikolari dwar l-adegwatezza tal-finanzjament totali 
għall-iskema, id-definizzjoni ta’ “offerta ta' kwalità tajba”, u l-mod li bih il-
Kummissjoni timmonitorja u tirrapporta dwar ir-riŜultati; 

30. Ifakkar li huwa ta’ importanza kbira li jingħataw gwida u konsulenza personalizzati u 
mfassla apposta lil dawk li qed ifittxu x-xogħol, studenti u ħaddiema dwar il-mod li bih 
ifittxu impjieg jew dwar liema edukazzjoni u taħriā ulterjuri għandhom jieħdu, u biex 
jiāi Ŝgurat li l-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom ikunu rikonoxxuti, rispettati u vvalidati 
permezz tal-ʻpassaporti tal-kompetenzi’ li jirriflettu l-ħiliet u l-kompetenzi miksuba 
kemm permezz ta’ tagħlim formali, mhux formali kif ukoll informali; 
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31. Jenfasizza li d-dritt għall-edukazzjoni u t-taħriā huwa ta’ importanza speëjali għall-
persuni li jkunu qiegħda fit-tul; jirrimarka li l-persuni qiegħda fit-tul jibbenefikaw minn 
approëë ibbaŜat fuq id-drittijiet li jimmiraw lejn il-bŜonnijiet speëifiëi tagħhom u mhux 
minn miŜuri standard; jenfasizza li l-persuni qiegħda fit-tul għandhom bŜonn ikunu jafu 
dwar id-dritt tagħhom għat-taħriā, li l-miŜuri li huma mmirati lejhom iridu jirrispettaw 
l-għaŜla u l-ħtiāijiet individwali, u l-opportunitajiet li għandhom, kif ukoll li t-taħriā 
jeħtieā li jkun affordabbli, deëenti u li jindirizza l-ħtiāiet attwali tagħhom; ifakkar li 
jekk dawn il-kundizzjonijiet jintlaħqu, il-persuni qiegħda fit-tul se jkunu kapaëi juŜaw 
it-titjib tal-ħiliet bħala opportunità biex itejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien 
tagħhom; 

32. Jisħaq fuq l-importanza tal-Garanzija għaŜ-śgħaŜagħ bħala għodda għaŜ-ŜgħaŜagħ biex 
iwittu t-tranŜizzjoni mill-iskola għax-xogħol u biex isibu impjieg ta’ kwalità għolja 
permezz ta’ apprendistat, traineeship jew kontinwazzjoni tal-edukazzjoni; jistieden lill-
Kummissjoni tistabbilixxi sistema komprensiva ta’ monitoraāā għall-implimentazzjoni 
tal-Garanzija għaŜ-śgħaŜagħ, filwaqt li tiffoka fuq il-kwalità tal-offerti pprovduta; 

33. Jenfasizza l-importanza tal-iŜgurar ta' opportunitajiet indaqs u l-aëëess għall-
edukazzjoni u t-taħriā, b'mod partikolari għall-gruppi Ŝvantaāāati, u l-għoti ta' appoāā 
effettiv fil-ālieda kontra l-eskluŜjoni soëjali u fil-faëilitazzjoni tal-aëëess għax-xogħol; 

Appoāā lit-tranŜizzjoni mill-edukazzjoni għall-impjieg 

34. Jikkunsidra li t-taħriā vokazzjonali duwali u s-sistemi ta' tagħlim ibbaŜati fuq ix-xogħol 
simili wrew li huma strument tajjeb biex jipprovdu taħriā relatat max-xogħol fir-rigward 
tat-tranŜizzjoni fis-suq tax-xogħol; jenfasizza l-ħtieāa li jiāu promossi dawn is-sistemi 
fost min iħaddem bħala investiment f’impjegati b'ħiliet futuri; jenfasizza wkoll li 
tagħlim ibbaŜat fuq ix-xogħol għandu jkollu approëë edukattiv u qatt m’għandu jitqies 
bħala sostitut għal xogħol irħis; 

35. Jinnota li s-sistemi tat-taħriā vokazzjonali li jeŜistu llum huma riŜultat ta’ ëerti forzi 
storiëi u kulturali li āew iffurmati minn normi legali, tradizzjonijiet, prinëipji pedagoāiëi 
prevalenti u strutturi istituzzjonali;  

36. Jissottolinja li kull sistema ta' taħriā vokazzjonali nazzjonali hija għodda għall-kisba ta’ 
ëerti objettivi li jistgħu jvarjaw minn pajjiŜ għall-ieħor u li kull wieħed minnhom jista’ 
għalhekk jiāi āāudikat biss mis-suëëess tiegħu fil-kisba ta’ dawk l-objettivi; jenfasizza li 
l-esportazzjoni ta’ sistema tat-taħriā vokazzjonali minn pajjiŜ għal ieħor hija possibbli 
biss jekk il-kundizzjonijiet fil-pajjiŜi rispettivi jkunu komparabbli jew ikunu jistgħu jiāu 
adattati; 

37. Jenfasizza d-data preokkupanti ħafna dwar ir-rata ta’ ŜgħaŜagħ barra mill-impjieg, l-
edukazzjoni jew it-taħriā (NEETs), li fil-maāāoranza tal-Istati Membri jeëëedu l-10 %; 
jenfasizza r-rabta diretta bejn il-livelli għoljin tal-qgħad fost iŜ-ŜgħaŜagħ u t-tluq bikri 
mill-iskola; jenfasizza li mingħajr azzjoni urāenti u deëiŜiva kemm fil-livell Ewropew 
kif ukoll f’dak nazzjonali, āenerazzjoni sħiħa ta’ Ewropej ŜgħaŜagħ jinsabu f’riskju li 
jiāu mëaħħda minn livelli suffiëjenti ta’ edukazzjoni u taħriā u għaldaqstant li jiāu 
eskluŜi mis-suq tax-xogħol, b’riperkussjonijiet drammatiëi fuq in-nisāa soëjali, fuq il-
koeŜjoni soëjali u territorjali u fuq is-sostenibilità tal-mudell ekonomiku Ewropew kollu 
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kemm hu; 

38. Jenfasizza l-importanza ta’ orjentazzjoni tal-karriera mfassla apposta permezz ta’ 
valutazzjoni u konsulenza dwar il-karrieri li jiffokaw fuq il-ħiliet u l-bŜonnijiet 
individwali pprovduti minn konsulenti u konsulenti pari kkwalifikati ta’ livell għoli 
speëjalizzati fil-qasam tax-xogħol; 

39. Jinnota li għal transizzjoni b’suëëess mill-edukazzjoni għall-impjieg, huwa ta’ 
importanza kbira li Ŝ-ŜgħaŜagħ ikunu mgħammra b’kompetenzi trasversali ewlenin li 
ser jippermettulhom  jieħdu deëiŜjonijiet infurmati u jiŜviluppaw sens ta’ inizjattiva u ta' 
għarfien tagħhom stess; jenfasizza l-importanza ta’ sistemi tas-sigurtà soëjali li 
jipprovdu tranŜizzjonijiet ta’ kwalità, inkluŜ it-tranŜizzjoni mill-edukazzjoni għax-
xogħol, bejn ix-xogħlijiet, kif ukoll bejn il-waqfiet fix-xogħol u fil-karriera; 

40. Jenfasizza l-importanza ta’ programmi edukattivi u ta’ taħriā duwali, li jgħaqqdu t-
teorija ma’ taħriā prattiku; itenni, f’dan ir-rigward, l-importanza ta’ edukazzjoni u taħriā 
vokazzjonali (ETV) għall-iŜvilupp kontinwu tal-ħiliet u l-kompetenzi; jenfasizza li s-
servizzi ta’ konsulenza għall-istudenti għandhom jintuŜaw b’mod attiv bħala għodda 
sabiex jingħelbu modi stereotipati tal-għaŜla tal-karrieri professjonali u għandhom 
jiŜguraw li qatt ma jikkettaw l-ETV bħala edukazzjoni li l-istudenti jiāu māiegħla 
jieħdu; jenfasizza li diploma tal-ETV għandha tintitola student biex ikollu aëëess għal 
edukazzjoni terzjarja kemm akkademika kif ukoll vokazzjonali u m’għandhiex titqies 
bħala ta' valur inqas minn lawrja f’edukazzjoni akkademika; jenfasizza l-importanza li 
jkun hemm apprendistati ta’ kwalità għolja u mħallsa, konsulenza dwar l-impjiegi u l-
integrazzjoni ta’ ħiliet prattiëi fil-kurrikula; 

41. Jenfasizza l-ħtieāa ta’ finanzjament adegwat u l-adozzjoni, mill-Istati Membri u minn 
dawk li jħaddmu individwalment, ta’ skemi ta’ taħriā u ta’ apprendistat ta’ kwalità 
għolja kif ukoll ta’ tagħlim prattiku bbaŜat fl-iskola; ifakkar li dawn il-programmi jridu 
jikkonformaw ma’ livell minimu ta’ kwalità, ta' protezzjoni soëjali u standards ta’ 
rimunerazzjoni, u li għandhom jiāu ffinanzjati b’mod adegwat u sorveljati mill-
awtoritajiet pubbliëi; jistieden lill-Istati Membri jadottaw miŜuri sabiex jiāi Ŝgurat li 
gruppi vulnerabbli jkunu mħeāāa japplikaw u jkunu rappreŜentati b’mod adegwat 
f’dawn il-programmi; 

42. Jemmen li d-djalogu soëjali dwar il-ħiliet għandu jissaħħaħ u l-istudenti kif ukoll 
organizzazzjonijiet taŜ-ŜgħaŜagħ għandhom ikunu involuti sabiex jinstabu l-aħjar modi 
li permezz tagħhom tiāi indirizzata l-problema ta’ diskrepanza tal-ħiliet fid-
dimensjonijiet kollha tagħha;  

43. Jemmen li l-Garanzija għaŜ-śgħaŜagħ tista' tkun l-ewwel pass lejn approëë ibbaŜat fuq 
id-drittijiet għall-bŜonnijiet taŜ-ŜgħaŜagħ fir-rigward tal-impjieg; ifakkar fl-obbligu ta' 
min iħaddem biex jipparteëipa fil-proëess ħalli jipprovdi liŜ-ŜgħaŜagħ bi programmi ta' 
taħriā vokazzjonali aëëessibbli u apprendistati ta' kwalità għolja; jenfasizza li l-aspett 
kwalitattiv ta' xogħol deëenti għaŜ-ŜgħaŜagħ m'għandux ikun kompromess, u li l-
istandards tax-xogħol ewlenin u standards oħra relatati mal-kwalità tax-xogħol, bħall-
ħin tax-xogħol, il-paga minima, is-sigurtà soëjali u s-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali, 
għandhom ikunu kunsiderazzjonijiet ëentrali fl-isforzi li jsiru; 
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Il-migrazzjoni tax-xogħol u mobilità āusta 

44. Jiābed l-attenzjoni għas-7 miljun ëittadin li jgħixu jew jaħdmu fi Stat Membru li mhux 
il-pajjiŜ taë-ëittadinanza tagħhom, il-1.1 miljun ħaddiem transfruntiera u l-1.2 miljun 
ħaddiem stazzjonati madwar l-UE; jenfasizza li l-mobbiltà volontarja tax-xogħol 
għandha tkun koperta mid-dritt ta' trasferibbiltà sħiħa tad-drittijiet soëjali fl-Unjoni, u 
jtenni l-importanza ta’ Erasmus +, il-Fond Soëjali Ewropew u l-EURES f’dan ir-
rigward;  

45. Jenfasizza l-ħtieāa għal approëë komprensiv rigward il-mobilità tax-xogħol u l-mobilità 
āusta, ibbaŜata fuq il-moviment liberu taë-ëittadini u tal-ħaddiema u l-prinëipju ta’ paga 
ugwali għal xogħol ugwali; jenfasizza f’dan ir-rigward in-neëessità li l-Istati Membri 
jimplimentaw b’mod adegwat u jinfurzaw id-Direttiva tal-Infurzar 2014/67/UE, biex 
jimlew il-lakuni eŜistenti fid-Direttiva dwar l-Impjieg tal-Ħaddiema 96/71/KE, u biex 
jieħdu miŜuri sabiex tiāi evitata l-frodi relatata; jinsab imħasseb rigward ir-riskji 
possibbli tal-ʻeŜodu ta’ mħuħ’ għal ëerti Stati Membri u reājuni; 

46. Ifakkar fl-importanza tal-faëilitazzjoni tal-mobilità tal-ħaddiema tal-fruntiera permezz 
ta' informazzjoni dwar l-eŜistenza tas-sħubijiet transfruntiera tal-EURES li huma 
mfassla biex iħeāāu u jneħħu l-ostakoli għall-mobilità tal-ħaddiema tal-fruntiera billi 
joffrulhom l-informazzjoni u konsulenza dwar opportunitajiet ta' xogħol u l-
kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol fuq iŜ-Ŝewā naħat tal-fruntiera; jinnota, f'dan 
ir-rigward, li EURES-T hija għodda importanti għall-kontroll aħjar tat-tqassim ta' sorsi 
potenzjali ta' impjiegi āodda u lejn suq tax-xogħol tal-UE integrat aħjar;  

47. Ifakkar li l-migrazzjoni tal-ħaddiema minn pajjiŜi terzi trid tirrispetta d-drittijiet 
residenti u tax-xogħol tagħhom, u jenfasizza l-ħtieāa li jitneħħew l-ostakoli 
amministrattivi Ŝejda relatati mad-dħul fl-Unjoni Ewropea; jinsab imħasseb dwar l-
effetti negattivi ta’ politiki ta’ migrazzjoni Ewropej fuq pajjiŜi terzi, inkluŜ fuq il-
koeŜjoni soëjali u l-eŜodu ta’ mħuħ; jistieden lill-Istati Membri jindirizzaw l-impatt tal-
eŜodu ta’ mħuħ fil-pajjiŜi terzi minn stadju bikri; 

48. Ifakkar fil-ħtieāa li tiāi Ŝgurata l-portabilità sħiħa tad-drittijiet tas-sigurtà soëjali fi ħdan 
l-UE kif ukoll iŜ-Ŝieda fl-għarfien tad-drittijiet tax-xogħol u soëjali fost il-ħaddiema 
konëernati sabiex tiāi nkoraāāita u tkun possibbli l-mobbiltà tal-forza tax-xogħol fi 
ħdan l-UE; 

49. Ifakkar li minħabba l-kriŜi u s-sitwazzjoni ekonomika diverāenti fost l-Istati Membri 
kollha tal-UE, il-mobbiltà sfurzata taŜ-ŜgħaŜagħ hija realtà li qed tiŜdied; iħeāāeā lill-
Istati Membri biex jiŜguraw li d-dritt fundamentali għal-libertà tal-moviment ma tkunx 
ta' dannu; jitlob għalhekk lill-UE u l-Istati Membri tagħha biex jiŜguraw li l-aëëess għal 
servizzi pubbliëi ta’ kwalità, għal drittijiet fuq ix-xogħol u għas-sigurtà soëjali għal 
studenti u ħaddiema ŜgħaŜagħ mobbli ma tiāix ristretta jew imëaħħda; 

L-iskambju u l-validazzjoni tal-aħjar prattiki fl-UE 

50. Jenfasizza l-bŜonn li jsir skambju u validazzjoni tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri, 
b’mod partikolari fir-rigward ta' sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriā vokazzjonali u l-
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kurrikula, kif ukoll ta' riŜultati ta’ tagħlim mhux formali u informali, ta' strateāiji tat-
tagħlim tul il-ħajja filwaqt li jkunu rikonoxxuti l-ispeëifiëitajiet ta’ kull suq tax-xogħol u 
ta’ kull sistema edukattiva;  

51. Jenfasizza r-rwol importanti tat-tagħlim mhux formali u informali, il-volontarjat u t-
tagħlim tul il-ħajja fl-iŜvilupp tal-ħiliet u l-kwalifiki; jistieden lill-UE ttejjeb l-aëëess 
għat-tagħlim tal-adulti u għal edukazzjoni li tagħti t-tieni opportunità; jitlob il-
validazzjoni u r-rikonoxximent ta' tagħlim mhux formali u informali minn min iħaddem 
u mill-fornituri tal-edukazzjoni; 

L-SMEs u l-mikroimpriŜi 

52. Jemmen li miŜuri speëjali ta' appoāā għandhom jiāu introdotti għall-intraprendituri 
ŜgħaŜagħ biex jiāi ffaëilitat l-aëëess tagħhom għall-informazzjoni kif ukoll għall-finanzi 
u għall-finanzjament, inkluŜi s-servizzi ta' 'one-stop-shop' għall-informazzjoni u l-
appoāā immirati lejn iŜ-ŜgħaŜagħ f'korpi intraprenditorjali eŜistenti ta' appoāā; 

53. Jemmen li edukazzjoni mhux formali, partikolarment kif Ŝviluppata fl-
organizzazzjonijiet taŜ-ŜgħaŜagħ, trawwem il-kreattività, is-sens ta' inizjattiva u l-
awtoresponsabbiltà, u tista' ŜŜid l-opportunitajiet taŜ-ŜgħaŜagħ fis-suq tax-xogħol; 

54. Jenfasizza l-importanza ta’ miŜuri ta’ appoāā għal negozji li għadhom kif fetħu, l-
SMEs, il-mikrointrapriŜi u s-solidarjetà bejn l-atturi ekonomiëi sabiex jiāi ffaëilitat l-
istabbilment u l-operat tagħhom kif ukoll jitjieb l-aëëess tagħhom għal finanzjament u t-
taħriā tal-impjegati;  

L-innovazzjoni u d-diāitalizzazzjoni: ħiliet u impjiegi āodda 

55. Jenfasizza l-importanza tal-innovazzjoni u tad-diāitalizzazzjoni għal soëjetà āusta, aktar 
sostenibbli u inkluŜiva, u, f’dan ir-rigward, tal-ħtieāa li jipprovdu l-għarfien, il-
kreattività u l-ħiliet bil-ħsieb li jinħolqu prodotti u servizzi diāitali innovattivi u 
kreattivi; jenfasizza l-ħtieāa li jintemm id-"distakk diāitali" u l-ħtieāa ta' ħiliet diāitali 
bħala parti mit-tagħlim matul il-ħajja u l-integrazzjoni ta' midja ādida u teknoloāiji 
āodda āol-kurrikuli; jenfasizza l-ħtieāa tal-iŜvilupp ta' modi innovattivi ta' tagħlim, u l-
estensjoni tad-disponibilità onlajn u ta' tagħlim mill-bogħod permezz ta' riŜorsi 
edukattivi miftuħa (OER) li jiffaëilitaw l-aëëess indaqs għall-edukazzjoni u t-taħriā għal 
kulħadd; 

56. Jenfasizza l-potenzjal tal-ħolqien ta’ impjiegi offrut bl-investiment fl-edukazzjoni, l-
innovazzjoni u l-iŜvilupp u bit-tranŜizzjoni lejn ekonomija sostenibbli soëjalment u 
ambjentalment; 

MiŜuri rigward suq tax-xogħol inkluŜiv 

57. Jinnota bi tħassib in-nuqqas u d-dewmien ta’ skemi ta’ Garanzija għaŜ-śgħaŜagħ 
f’ħafna Stati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi valutazzjoni dettaljata tal-
impatt ta’ din l-inizjattiva u d-diversi forom ta’ implimentazzjoni tagħha u li jkunu 
evalwati possibilitajiet għal finanzjament akbar fi ħdan il-QFP attwali; 
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58. Iħeāāeā lill-Kummissjoni biex tmur lil hinn mir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta’ 
Marzu 2014 dwar Qafas ta’ Kwalità għall-Apprendistati, u biex tipproponi Qafas Ādid 
ta’ Kwalità bil-ħsieb li jiāu evitati d-diskriminazzjoni u l-isfruttament ta' ħaddiema 
ŜgħaŜagħ; 

59. Jenfasizza l-ħtieāa ta' miŜuri speëjali u appoāā għal min iħaddem, b’mod partikolari l-
SMEs u l-mikroimpriŜi, biex jissaħħaħ l-impjieg tal-gruppi li qed ikunu diskriminati fis-
suq tax-xogħol u biex jiāu offruti opportunitajiet għall-iŜvilupp tal-karriera; ifakkar fl-
importanza tar-responsabilità soëjali min-naħa ta’ min iħaddem lejn l-impjegati kollha 
kif ukoll lejn is-soëjetà; jemmen li din ir-responsabilità soëjali għandha tkun meħtieāa 
wkoll mill-istituzzjonijiet responsabbli għall-edukazzjoni u t-taħriā;  

Proposti tal-politika u rakkomandazzjonijiet 

60. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkunsidraw modi innovattivi biex 
iħeāāu l-investiment immirat ta’ kwalità fl-UE bil-għan li jaħdmu favur soëjetà aktar 
āusta, aktar sostenibbli u inkluŜiva u jioħolqu xogħlijiet ta’ kwalità bbaŜati fuq id-
drittijiet; 

61. Jistieden lill-Istati Membri jneħħu l-piŜ tat-taxxa minn fuq ix-xogħol għal sorsi oħrajn 
ta’ tassazzjoni li jagħmlu inqas ħsara lill-impjiegi u l-produttività, filwaqt li tkun 
garantita protezzjoni soëjali xierqa; 

62. Jistieden lill-Istati Membri jiŜguraw li r-riformi fis-suq tax-xogħol ikollhom l-għan li, 
apparti l-promozzjoni aħjar u l-ħolqien ta' impjiegi ta’ kwalità, inaqqsu s-
segmentazzjoni, itejbu l-inkluŜjoni ta' gruppi vulnerabbli fis-suq tax-xogħol, 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi, inaqqsu l-faqar fost il-ħaddiema u jiŜguraw 
protezzjoni soëjali adegwata għall-ħaddiema kollha, inkluŜi dawk li huma impjegati 
għal rashom; 

63. Jistieden lill-Istati Membri jinvestu f'edukazzjoni bikrija tat-tfal, kif ukoll f'tagħlim bikri 
ta' lingwi barranin u ta' teknoloāiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni fl-edukazzjoni 
primarja; 

64. Jistieden lill-Istati Membri biex finalment jimxu minn osservazzjoni tal-aħjar prattiki 
lejn azzjonijiet ta’ politika li jŜidu r-rati tal-impjiegi u jnaqqsu l-faqar u l-inugwaljanza, 
u li jwettqu riformi li juŜaw dawn il-prattiki; 

65. Jistieden lill-ibliet u lir-reājuni sabiex jiffokaw fuq edukazzjoni u taħriā ta' kwalità 
għolja, jiāāieldu kontra t-tluq bikri mill-iskola u l-qgħad fost iŜ-ŜgħaŜagħ, għaliex iŜ-
ŜgħaŜagħ jeħtieāu bʻmod urāenti prospetti āodda u għandu jsir dak kollu possibbli 
sabiex jiāu appoāāati; 

66. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex irawmu u jappoāāaw intrapriŜi 
soëjali u solidali li jikkunsidraw aktar ir-responsabbiltà tagħhom rigward l-ambjent, il-
konsumaturi u l-impjegati; 

67. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintroduëu qafas Ewropew għall-pagi 
minimi fil-kuntest tat-tnaqqis tal-inugwaljanzi fil-pagi, ibbaŜat fuq livell baŜi għal kull 
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Stat Membru li jiŜgura dħul ta' paga diëenti permezz ta' mezzi legali jew permezz ta' 
ftehim b'konformità mal-prattiki nazzjonali; 

68. Jitlob lill-Kummissjoni tiŜviluppa pjattaforma Ewropea għar-rikonoxximent u l-
validazzjoni ta' ħiliet komuni għal attivitajiet u professjonijiet speëifiëi li tinkorpora r-
rikonoxximent ta' ħiliet miksuba mix-xogħol volontarju; 

69. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-2012 
dwar il-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali bħala mod kif jirrikonoxxu l-
kompetenzi miksuba permezz ta' edukazzjoni mhux formali, partikolarment fis-settur 
tal-volontarjat u taŜ-ŜgħaŜagħ, u l-appoāā tal-implimentazzjoni tal-politiki tat-tagħlim 
tul il-ħajja; 

70. Jistieden lill-Istati Membri jiŜguraw finanzjament adegwat għal istituzzjonijiet ta’ 
edukazzjoni u taħriā kontinwu sabiex jippermettu parteëipazzjoni akbar fi programmi 
ta’ tagħlim tul il-ħajja; 

71. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu previŜjonijiet dwar swieq tax-
xogħol li qed jinbidlu, b’mod partikolari fir-rigward tal-isfidi li jirriŜultaw mill-
globalizzazzjoni; 

72. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riŜoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni. 

Or. en 

 
 


