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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 

Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Iqis li huwa neċessarju li s-Semestru Ewropew jiġi ffukat mill-ġdid fuq il-kisba tal-

objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, billi 

tingħata aktar attenzjoni lill-miri soċjali, tal-edukazzjoni u tal-impjiegi, kif ukoll biex 

jagħrfu b'mod xieraq il-kontribut tal-kultura biex jintlaħqu l-hekk imsejħa "klassifika 

soċjali AAA" għall-iżvilupp u l-benesseri tal-individwi u tas-soċjetajiet; 

2. Jitlob li jkun hemm impetu politiku mġedded għal strateġija Ewropea ambizzjuża kontra l-

faqar, u impenn frisk biex jintlaħqu l-miri Ewropej tal-2020 kontra l-faqar; iħeġġeġ lill-

Istati Membri jiddeskrivu pjanijiet dettaljati ta' strateġija nazzjonali kontra l-faqar, u lill-

Kummissjoni tenfasizza t-tnaqqis tal-faqar fis-Semestru Ewropew; 

3. Itenni li l-politiki makroekonomiċi u r-riformi strutturali li jippromwovu t-tnaqqis fis-

settur pubbliku jolqtu b'mod sproporzjonat lill-aktar persuni vulnerabbli, joħonqu t-tkabbir 

ekonomiku, u jżidu l-faqar u l-esklużjoni soċjali; jiddispjaċih, b'mod partikolari, li l-

politiki promossi mis-Semestru Ewropew li wasslu għal tnaqqis qawwi fl-edukazzjoni u 

fil-kultura qed jolqtu lil dawk il-pajjiżi fejn l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja huma 

kruċjali għall-ħruġ mill-kriżi; ifakkar li n-nuqqas ta' fondi u t-tnaqqis fl-infiq pubbliku fuq 

l-edukazzjoni jiżvalutaw is-sistemi edukattivi u, flimkien mal-iżvestiment, għandhom 

impatt fuq il-livell ta' qgħad fit-tul; għaldaqstant, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jikkunsidraw li jorjentaw mill-ġdid l-approċċ makroekonomiku tagħhom b'tali 

mod li jħeġġu l-investiment soċjali fis-settur pubbliku għal tkabbir sostenibbli u inklużiv; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, biex tuża l-klawsola ta' flessibilità tal-Patt ta' 

Stabilità u Tkabbir li tippermetti lill-Istati Membri jtejbu l-investiment f'attivitajiet 

kulturali u ta' politika dwar iż-żgħażagħ, fl-edukazzjoni u fit-taħriġ kif ukoll fir-riċerka u 

l-innovazzjoni; 

5. Jilqa' l-inizjattivi tal-Kummissjoni biex tniedi konsultazzjoni dwar it-twaqqif ta' pilastru 

Ewropew tad-drittijiet soċjali; iqis li din l-inizjattiva għandha tkun kapaċi tistimola l-

iżvilupp ta' ħiliet u kompetenzi iktar flessibbli, azzjonijiet ta' tagħlim tul il-ħajja u appoġġ 

attiv għal impjiegi ta' kwalità; 

6. Jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-maġġoranza tal-impjiegi l-ġodda li nħolqu huma impjiegi 

ta' kwalità baxxa, ikkaratterizzati minn pagi baxxi u kundizzjonijiet prekarji, u li 

għaldaqstant mhumiex kapaċi jistimulaw b'mod sinifikanti l-konsum u d-domanda interna; 

7. Jenfasizza l-potenzjal enormi, f'termini ta' innovazzjoni u impjiegi, kemm tas-sorsi tal-

enerġija rinnovabbli kif ukoll tat-tfittxija għal effiċjenza akbar fir-riżorsi u fl-enerġija; 

jitlob lill-Kummissjoni tintegra strateġija speċifika dwar l-enerġija u l-ambjent fis-

Semestru Ewropew, anki f'dak li jikkonċerna l-edukazzjoni u l-impjieg; 

8. Jenfasizza l-potenzjal tal-industriji kulturali u kreattivi fir-rigward tal-impjieg taż-

żgħażagħ; jisħaq fuq il-punt li l-promozzjoni ulterjuri tas-settur kulturali u kreattiv u l-

investiment ulterjuri fih jistgħu jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għall-investiment, it-
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tkabbir, l-innovazzjoni u l-impjiegi; jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, tikkunsidra 

l-opportunitajiet speċjali offruti mis-setturi kulturali u kreattivi kollha, inklużi l-NGOs u l-

assoċjazzjonijiet iż-żgħar, pereżempju fl-ambitu tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-

Żgħażagħ; 

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi linji gwida u appoġġ imfassal apposta lil kull Stat 

Membru bil-għan li ssaħħaħ l-isforzi tagħhom biex jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet 

speċifiċi għall-pajjiż dwar l-edukazzjoni u ż-żgħażagħ u jtejbu l-implimentazzjoni tar-

riformi strutturali tal-edukazzjoni, is-sistemi tat-taħriġ u l-politiki dwar iż-żgħażagħ, 

fosthom permezz tal-iskambju tal-aħjar prattiki, it-tagħlim reċiproku, l-assistenza teknika 

u l-appoġġ finanzjarju u billi titrawwem interazzjoni aħjar bejn l-UE u l-Istati Membri; 

10. Jilqa' l-progress li sar fl-ilħiq ta' miri ogħla ta' edukazzjoni, iżda jitħasseb dwar il-fatt li ż-

żgħażagħ żvantaġġati ma jibbenefikawx b'mod ugwali minn dawn ir-riżultati u li d-

distakk soċjali fl-edukazzjoni qed jikber; jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jippromwovu d-dritt għal edukazzjoni u taħriġ inklużivi ta' kwalità għolja, 

jinvestu fit-twassil ta' messaġġ liċ-ċittadini u jipprovdu appoġġ lill-aktar studenti 

vulnerabbli u individwi żvantaġġati, inklużi studenti b'diżabilità, persuni li jinsabu barra 

mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ u żgħażagħ u tfal bi sfond ta' migrazzjoni, u jiżguraw 

li dawn jiġu inklużi b'mod sistematiku fis-sistema ewlenija tal-edukazzjoni; jitlob ukoll li 

l-aġenda għall-ħiliet ġodda ssaħħaħ il-kapaċità umana, tappoġġa suq tax-xogħol inklużiv u 

tindirizza l-inugwaljanzi soċjali, li qed jinxterrdu dejjem aktar fl-Unjoni, billi tikkonċentra 

fuq ħiliet trasferibbli u transdixxiplinari, bħall-ħiliet soċjali, interkulturali u kreattivi, l-

intraprenditorija, il-ħsieb kritiku u l-litteriżmu diġitali u medjatiku, fid-dawl tal-isfidi 

diġitali u t-tħejjija xierqa għal suq tax-xogħol li qed jinbidel; 

11. Ifakkar fir-rwol ewlieni li jista' jkollu t-tagħlim mhux formali u informali fl-iżvilupp u s-

sostenn tal-ħiliet prinċipali għall-impjegabilità taż-żgħażagħ bħall-intraprenditorija, it-

tmexxija, is-soluzzjoni tal-problemi, l-adattabilità u l-bini ta' kapaċità, speċjalment fost il-

gruppi emarġinati; 

12. Jistieden lill-Istati Membri jkomplu jaħdmu għall-iżvilupp ta' mekkaniżmi ta' validazzjoni 

għat-tagħlim mhux formali u informali sabiex jilħqu l-mira stabbilita għall-2017 u 

jagħmlu t-tagħlim tul il-ħajja realtà għal numru akbar ta' individwi, biex b'hekk 

jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-faqar, l-esklużjoni soċjali u l-qgħad, kif ukoll jagħtu 

lill-individwi opportunitajiet għall-awtożvilupp; 

13. Jisħaq fuq il-punt li huma meħtieġa azzjonijiet urġenti sabiex tingħeleb l-inugwaljanza li 

teżisti bejn il-provvista tal-ħiliet u d-domanda għalihom; iħeġġeġ lill-Istati Membri jtejbu 

l-interazzjoni bejn l-istituzzjonijiet edukattivi, inklużi l-edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali, is-settur tar-riċerka, in-negozji u s-sħab soċjali rilevanti, sabiex jiġu 

modernizzati s-sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ, tiġi indirizzata d-diskrepanza fit-tqabbil 

tal-ħiliet u n-nuqqas ta' ħiliet eżistenti, jiġu provduti u promossi mogħdijiet ta' tagħlim 

flessibbli u jiġi żgurat rikonoxximent aħjar tal-ħiliet u l-kwalifiki akkwistati, b'attenzjoni 

partikolari fuq l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, is-sistemi tal-apprendistati, it-tagħlim 

tul il-ħajja u t-tagħlim għall-adulti, bil-għan li jiksbu suq tax-xogħol sostenibbli u 

inklużjoni soċjali u jipprevjenu r-radikalizzazzjoni; 

14. Jenfasizza li l-politiki tas-suq tax-xogħol b'mod ġenerali, u t-tlaqqigħ tal-ħiliet fir-rispett 

tal-politiki dwar it-taħriġ vokazzjonali u edukattiv b'mod speċifiku, irid ikollhom l-għan li 
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joħolqu u jippromwovu impjiegi ta' kwalità għolja u sikuri, b'konformità mal-Aġenda tax-

Xogħol Deċenti tal-ILO; jinnota li dawn il-politiki jridu jikkontribwixxu għall-ġlieda 

kontra l-fenomeni ta' impjieg prekarju, kuntratti ta' żero sigħat, u apprendistati mingħajr 

ħlas; 

15. Jirrikonoxxi l-valur tat-teknoloġiji l-ġodda u l-importanza tal-litteriżmu diġitali għall-ħajja 

personali tal-individwi u għall-integrazzjoni b'suċċess fis-suq tax-xogħol, u għaldaqstant 

jissuġġerixxi lill-Istati Membri jtejbu l-investiment tagħhom f'infrastruttura tal-ICT aħjar 

u fil-konnettività fl-istituzzjonijiet edukattivi u jiżviluppaw strateġiji effettivi biex jiġi 

sfruttat il-potenzjal tal-ICT fl-appoġġ tat-tagħlim informali tal-adulti u jitjiebu l-

opportunitajiet tagħhom ta' edukazzjoni formali u mhux formali; 

16. Jilqa' l-allokazzjoni ta' EUR 500 miljun addizzjonali barra l-abbozz ta' baġit għall-

Inizjattiva Impjiegi taż-Żgħażagħ u ta' EUR 200 miljun biex tingħata spinta lil inizjattivi 

ewlenin għall-ħolqien tat-tkabbir u l-impjieg; ifakkar fil-ħtieġa li jsir użu aħjar tal-fondi u 

l-inizjattivi disponibbli relatati mal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-kultura, l-isport u ż-żgħażagħ 

u li jtejbu l-investiment tagħhom f'dawn is-setturi fejn meħtieġ, speċjalment fir-rigward ta' 

oqsma tematiċi b'rilevanza diretta mal-Istrateġija Ewropa 2020, bħat-tluq bikri mill-iskola 

(ESL), l-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni taż-żgħażagħ, l-edukazzjoni vokazzjonali u t-

taħriġ (VET), it-tagħlim tul il-ħajja u l-mobilità, bil-għan li tinbena r-reżiljenza u jitnaqqas 

il-qgħad, speċjalment fost iż-żgħażagħ u l-gruppi l-aktar vulnerabbli, issir prevenzjoni tar-

radikalizzazzjoni u tiġi żgurata inklużjoni soċjali fit-tul; 

17. Jappella għal programmi li joffru appoġġ u opportunitajiet bħala parti minn pjan integrat 

Ewropew għall-investiment fis-snin bikrin tat-tfulija u l-ġlieda kontra l-faqar fost it-tfal, 

inkluż il-ħolqien ta' Garanzija għat-Tfal bil-għan li tiġi implimentata b'mod sħiħ ir-

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni: "L-Investiment fit-Tfal", bil-għan li jiġi żgurat li 

kull tifel u tifla fl-Ewropa fir-riskju tal-faqar (inklużi r-rifuġjati) ikollhom aċċess għal kura 

tas-saħħa mingħajr ħlas, edukazzjoni mingħajr ħlas, kura tat-tfal mingħajr ħlas, 

akkomodazzjoni deċenti u nutrizzjoni adegwata; jitlob ukoll li l-Garanzija għaż-Żgħażagħ 

tiġi implimentata kif suppost u malajr, fosthom permezz ta' monitoraġġ u komunikazzjoni 

aħjar u l-allokazzjoni xierqa ta' finanzjament, u billi jiġu żgurati l-valur miżjud u l-kwalità 

tat-taħriġ u l-impjiegi offruti fil-programmi żviluppati fl-ambitu tal-Inizjattiva favur l-

Impjieg taż-Żgħażagħ, f'konformità mal-Aġenda tax-Xogħol Deċenti tal-ILO; 

18. Iqis li l-migrazzjoni jista' jkollha rwol importanti, inklużi l-iskemi edukattivi, flimkien ma' 

spiża pubblika effiċjenti, bil-għan li jsiru investimenti soċjali u ambjentalment sostenibbli 

ta' kwalità għolja bil-għan li l-ħaddiema jiġu integrati fis-suq tax-xogħol u jitnaqqas il-

qgħad; 

19. Jenfasizza li tenħtieġ azzjoni ulterjuri, f'konsultazzjoni mas-sħab soċjali u skont il-prattiki 

nazzjonali, sabiex is-swieq tax-xogħol isiru iktar inklużivi b'mod ġenerali; 

20. Jilqa' l-kontribut ta' Erasmus+ fit-trawwim tal-mobilità u l-iskambji kulturali madwar l-

UE u ma' pajjiżi terzi; jitlob li jiġu promossi u utilizzati aħjar l-għodod Ewropej għat-

trasparenza, il-mobilità u r-rikonoxximent ta' ħiliet u kwalifiki bil-ħsieb li tkun faċilitata l-

mobilità fir-rigward tat-tagħlim u x-xogħol; jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li jiġu żgurati 

opportunitajiet ta' mobilità għal taħriġ vokazzjonali, żgħażagħ żvantaġġati u persuni li 

jbatu minn diversi forom ta' diskriminazzjoni; 
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21. Jenfasizza li l-intraprenditorija soċjali hija qasam li qed jikber li jista' jagħti spinta lill-

ekonomija filwaqt li fl-istess ħin itaffi d-deprivazzjoni, l-esklużjoni soċjali u problemi 

soċjetali oħra; iqis, għaldaqstant, li l-edukazzjoni intraprenditorjali għandha tinkludi 

dimensjoni soċjali, u tindirizza suġġetti bħall-kummerċ ġust, l-intrapriżi soċjali, u mudelli 

ta' negozju alternattivi, inklużi l-kooperattivi, bil-għan li tinkiseb ekonomija aktar soċjali, 

inklużiva u sostenibbli; 

22. Ifakkar li s-Semestru Ewropew għandu jkun proċess aktar miftuħ, trasparenti u 

demokratiku; jistieden lill-Kummissjoni ddaħħal linji gwida dwar djalogu bejn il-partijiet 

interessati bil-għan li tittejjeb il-kwalità tal-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili, filwaqt li, 

f'dan ir-rigward, tuża l-għodod addizzjonali offruti mid-demokrazija elettronika; 
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