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2. Jilqa' l-kisbiet tal-kooperazzjoni 

Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ, li wriet 

il-ħila tagħha li tindirizza l-problemi li 

jaffaċċjaw ħafna mill-Ewropej u li 

tappoġġa dawk li jfasslu l-politika fil-livell 

nazzjonali, li tipprovdilhom għarfien 

espert, rakkomandazzjonijiet u leġittimità, 

u li timmobilizza b'suċċess aktar 

finanzjament mill-UE; 

2. Jinnota l-kooperazzjoni Ewropea 

fil-qasam taż-żgħażagħ, li wriet il-ħila 

tagħha li tindirizza l-problemi li jaffaċċjaw 

ħafna mill-Ewropej u li tappoġġa dawk li 

jfasslu l-politika fil-livell nazzjonali, li 

tipprovdilhom għarfien espert, 

rakkomandazzjonijiet u leġittimità; 

Or. en 
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36. Jilqa' l-fatt li l-miżuri tal-YEI 

pprovdew appoġġ għal aktar minn 

1.6 miljun żagħżugħ1; jisħaq fuq il-punt li 

huma meħtieġa aktar sforzi u impenji 

finanzjarji; jenfasizza l-ħtieġa li jittejbu 

kemm l-attivitajiet ta' komunikazzjoni 

maż-żgħażagħ fis-sitwazzjonijiet NEET li 

jħabbtu wiċċhom ma' diversi ostakli kif 

ukoll il-kwalità tal-offerti fl-ambitu tal-

Garanzija għaż-Żgħażagħ, billi jiġu 

ddefiniti kriterji u standards ta' kwalità 

ċari li jinkludu l-aċċess għall-protezzjoni 

soċjali, id-dħul minimu u d-drittijiet tal-

impjieg; jistieden lill-Istati Membri biex 

b'mod effikaċi jtejbu s-sistemi ta' 

monitoraġġ, rappurtar u prestazzjoni u jiġi 

żgurat li l-fondi YEI jintużaw bħala 

suppliment għall-fond nazzjonali u mhux 

bħala sostituzzjoni; 

____________ 

1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-

implimentazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg 

taż-Żgħażagħ fl-Istati Membri 

P8_(TA(2018)0018). 

 

 

 

36. Jisħaq fuq il-kompetenza u r-

responsabilità finanzjarja tal-Istati 

Membri f'dak li jikkonċerna l-qgħad fost 

iż-żgħażagħ; jinsisti li l-Garanzija għaż-

Żgħażagħ trid tiġi abolita; jistieden lill-

Istati Membri biex b'mod effikaċi jtejbu s-

sistemi ta' monitoraġġ, rappurtar u 

prestazzjoni u jiġi żgurat li l-fondi YEI 

jintużaw bħala suppliment għall-fond 

nazzjonali u mhux bħala sostituzzjoni; 

Or. en 
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