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SUĠĠERIMENTI 

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

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

mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi, skont l-Eurostat, il-qgħad laħaq l-10.2 % fl-2014 minkejja li hemm irkupru kajman; 

billi madwar l-UE, il-qgħad fost iż-żgħażagħ attwalment huwa ta' 22.1 %, b'51 % biss tal-

grupp ta' età bejn 55 u 64 sena li għandhom xogħol, filwaqt li d-disparità bejn is-sessi fir-

rata tal-impjieg ta' ħaddiema kbar fl-età hija ta' 13.6 punti perċentwali; 

B. billi n-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet fis-suq tax-xogħol għadu jippersisti, kif muri mir-rata 

għolja ta' postijiet tax-xogħol battala fil-Previżjonijiet Ekonomiċi għall-Ħarifa 2015 tal-

Kummissjoni Ewropea; 

1. Jirrimarka li l-Erasmus u programmi ta' mobilità oħra b'rabta mal-edukazzjoni u t-taħriġ 

ikkontribwixxew għall-integrazzjoni Ewropea, saħħew il-kunċett taċ-ċittadinanza, 

iffaċilitaw l-iżvilupp personali u l-ħsieb kritiku tal-istudenti u żiedu t-tagħlim ta' lingwi 

ġodda; jenfasizza li dawn il-programmi kellhom impatt indirett fuq l-impjieg, u jemmen li 

l-Erasmus+ m'għandux inaqqas dawk il-kisbiet iżda, pjuttost, għandu jamplifikahom, 

b'mod partikolari billi jħejji liż-żgħażagħ għax-xogħol; 

2. Jenfasizza li l-għadd ta' perjodi ta' studju mitmuma barra mill-pajjiż permezz tal-iskema 

Erasmus żdied b'mod kostanti mill-2008, minkejja l-kriżi ekonomika, finanzjarja u soċjali; 

jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, fl-istess ħin, l-għadd ta' kollokazzjonijiet tax-xogħol barra 

mill-pajjiż żdied b'mod esponenzjali; jikkonkludi li l-kollokazzjonijiet tax-xogħol huma 

ovvjament ikkunsidrati miż-żgħażagħ bħala opportunità eċċellenti biex itejbu l-

impjegabilità tagħhom; jirrakkomanda lill-Kummissjoni u lill-aġenziji, l-organizzaturi u l-

istituzzjonijiet nazzjonali, biex iqisu dan l-iżvilupp1; 

3. Jirrimarka li l-impjiegi marbuta mal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV) għandhom 

il-flessibilità meħtieġa biex jitwettqu kullimkien, u li, għalhekk, il-mobilità fil-kuntest tal-

ETV hija waħda mill-għodod importanti fil-ġlieda kontra l-qgħad, li ssaħħaħ l-

impjegabbiltà, tnaqqas id-diskrepanza fil-ħiliet u tiffaċilita t-tlaqqigħ tal-impjiegi, 

speċjalment għaż-żgħażagħ, filwaqt li tipprovdi ħiliet u esperjenza unika tat-tip meħtieġ 

sabiex wieħed ikun kompetittiv fis-swieq tax-xogħol tal-lum fi ħdan l-UE; iqis li 

Erasmus+ iwassal għall-iżvilupp ta' ħiliet professjonali speċifiċi u kompetenzi trasversali 

u trasferibbli bħall-intraprenditorija, kif ukoll għat-twessigħ tal-opportunitajiet għall-

involviment tas-settur tal-produzzjoni, u b'hekk jikkostitwixxi għodda effikaċi għas-suq 

tax-xogħol; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jippromwovu l-firxa sħiħa ta' 

opportunitajiet ippreżentati mill-programm Erasmus+ il-ġdid, li jipprovdi liż-żgħażagħ 

mhux biss b'opportunitajiet biex jistudjaw barra minn pajjiżhom, iżda wkoll 

b'opportunitajiet għall-apprendistati u l-kollokamenti tax-xogħol; 

                                                 
1 Ara: l-istudju: "Student and staff mobility in times of crisis" ("Il-mobilità tal-istudenti u tal-persunal fi 

żminijiet ta' kriżi"), DAAD (German Academic Exchange Service), Diċembru 2014, iffinanzjat mill-

Kummissjoni. 
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4. Iħeġġeġ il-promozzjoni u l-valorizzazzjoni tal-korsijiet paralleli ta' xogħol u studju, u t-

tisħiħ tat-taħriġ vokazzjonali għal min qed ifittex l-impjieg u għal dawk li għandhom 

impjieg, b'attenzjoni partikolari fir-rigward tal-gruppi ta' persuni li m'għandhomx 

biżżejjed kwalifiki; 

5. Iqis li l-programmi ta' mobilità għandhom primarjament iservu bħala għodda għall-

arrikkiment tal-kurrikulu ta' individwu meta jkun hemm nuqqas ta' opportunitajiet 

edukattivi speċifiċi fl-istituzzjoni fil-pajjiż tal-oriġini jew fil-pajjiż tal-oriġini nnifsu; 

jemmen, għaldaqstant, li l-valur miżjud ta' tali esperjenza għandu jkun fattur importanti fl-

għażla tal-istituzzjoni ospitanti, filwaqt li l-parteċipanti fil-programmi ta' mobilità 

għandhom jingħataw pariri u jkunu ggwidati mill-istituzzjoni mittenti dwar l-għażla 

tagħhom tal-opportunitajiet edukattivi/esperjenza professjonali; iqis li l-verifika tal-

adegwatezza tal-programmi ta' mobilità hija meħtieġa wkoll fuq bażi ex post; 

6. Jitlob promozzjoni aħjar tal-programmi ta' mobilità għal livelli avvanzati tal-edukazzjoni 

għolja, sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' internazzjonalizzazzjoni tal-universitajiet u ċ-ċentri 

ta' riċerka Ewropej; 

7. Jesprimi tħassib li Erasmus+ huwa perċepit miż-żgħażagħ prinċipalment bħala programm 

għall-istudenti fl-edukazzjoni għolja; jirrakkomanda, għaldaqstant, li tingħata iktar 

viżibilità fil-livell Ewropew, nazzjonali u reġjonali tal-oqsma differenti u tas-

sottoprogrammi relatati ma' kull qasam, fosthom l-edukazzjoni fil-livell tal-iskola 

(Comenius), l-edukazzjoni għolja (Erasmus), l-edukazzjoni internazzjonali għolja 

(Erasmus Mundus), l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (Leonardo da Vinci) u l-

edukazzjoni tal-adulti (Grundtvig), kif ukoll iż-żgħażagħ (Youth in Action) u l-isport; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-partijiet ikkonċernati ewlenin biex 

iżidu l-viżibilità tal-programmi tal-ETV sabiex jitneħħew l-ostakoli kulturali u jiġu 

indirizzati n-nuqqas ta' motivazzjoni, in-nuqqas ta' predispożizzjoni proattiva u n-nuqqas 

ta' ħiliet lingwistiċi, partikolarment f'dawk l-oqsma li huma l-aktar milquta mill-qgħad fost 

iż-żgħażagħ; jemmen li għandu jiġi żgurat li dawn il-programmi jkunu aċċessibbli għaċ-

ċittadini kollha mingħajr diskriminazzjoni; jitlob li jiġu mmirati l-gruppi f'riskju ta' qgħad, 

bħalma huma l-persuni b'diżabilità; jitlob li l-aċċess għall-ETV u l-kwalifiki jiġi ffaċilitat 

permezz tal-promozzjoni tal-adattabilità fil-mogħdijiet tal-apprendistat u l-aġġustabilità 

tal-arranġamenti, kif ukoll permezz ta' opportunitajiet ta' taħriġ għal gruppi b'nuqqas ta' 

ħiliet bażiċi u għal impjegati bi kwalifiki ta' livell intermedju jew baxx; ifakkar li l-bilanċ 

bejn is-sessi fl-aċċess għal tali esperjenzi għandu jiġi kkunsidrat, fil-kuntest tal-

promozzjoni effiċjenti tal-programmi ta' mobilità tal-ETV fost in-nisa; iqis, f'dan ir-

rigward, li għandhom jiġu stabbiliti miri ambizzjużi u li l-progress għandu jiġi 

mmonitorjat; 

9. Jenfasizza d-disparità bejn is-sessi fl-edukazzjoni, fil-ħiliet u fl-impjiegi fil-qasam tax-

xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika (STEM) madwar l-UE, u jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jimpenjaw ruħhom bis-sħiħ lejn il-programm 

Erasmus+ u biex jużaw dan il-mekkaniżmu bħala opportunità ewlenija għall-iżvilupp tal-

ħiliet fix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika bl-għan li tissaħħaħ l-abilità 

tan-nisa li jibdew karriera fil-qasam tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika 

u b'hekk titnaqqas id-disparità fil-ħiliet f'dan il-qasam; 

10. Ifakkar li l-persuni b'diżabilità għandhom rekwiżiti speċjali, u għaldaqstant jeħtieġu 



 

AD\1082926MT.doc 5/10 PE569.480v02-00 

 MT 

appoġġ xieraq sabiex jaċċedu għall-programmi ta' boroż ta' studju tal-Erasmus+; jistieden 

għalhekk lill-Kummissjoni biex tintroduċi miżuri ulterjuri mmirati biex jiżguraw l-aċċess 

mingħajr xkiel u nondiskriminatorju tal-persuni b'diżabilità għall-programmi ta' boroż ta' 

studju kollha fil-qafas tal-Erasmus+; 

11. Jistieden lill-Istati Membri biex jipprovdu taħriġ xieraq u jiżguraw l-iżvilupp professjonali 

kontinwu tal-għalliema u ta' dawk li jmexxu l-edukazzjoni fl-ETV bl-għan li jgħinuhom 

jużaw l-aktar metodi ta' tagħlim adegwati permezz tal-esperjenzi fil-prattika u l-ħajja reali; 

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jipprovdu riżorsi finanzjarji suffiċjenti 

sabiex jappoġġaw il-programmi ta' mobilità, filwaqt li jitqiesu l-ostakli finanzjarji 

potenzjali; jemmen li viżibilità usa' dwar kif il-kumpaniji jikkomplementaw il-kwoti 

allokati jew il-possibbiltà li jiġu pprovduti tipi oħra ta' għajnuna għandhom jiġu eżaminati; 

iqis li l-komplementarjetà bejn il-Fond Soċjali Ewropew u l-Erasmus+ għandha tiġi 

żgurata u mmonitorjata bl-għan li jinkisbu eżiti ta' suċċess; iħeġġeġ l-introduzzjoni ta' 

livell minimu ta' kwoti, aġġustati skont il-varjazzjonijiet fil-kundizzjonijiet ta' għajxien, il-

prezzijiet u l-ispejjeż fost l-Istati Membri; jappoġġa l-idea li l-Istati Membri għandhom 

jintroduċu miżuri li jippermettu l-appoġġ meħtieġ u ta' benefiċċju fejn ikun rilevanti, 

pereżempju għall-akkomodazzjoni u t-trasport, filwaqt li tingħata attenzjoni speċjali għall-

ħtiġijiet tal-minorenni, kif ukoll għat-tħejjija tal-istudenti qabel l-esperjenza 

internazzjonali tagħhom, pereżempju permezz ta' gwida tal-karrieri, it-tagħlim tal-lingwi u 

l-komunikazzjoni bejn il-kulturi; 

13. Jiġbed l-attenzjoni għall-bosta żvantaġġi li għadhom qed iħabbtu wiċċhom magħhom 

dawk li jużaw id-dritt tagħhom għall-mobilità f'dak li jikkonċerna s-sigurtà soċjali jew ir-

rikonoxximent tal-kompetenzi, u jenfasizza li l-mobilità fil-qafas tal-Erasmus+ trid 

timmira li tegħleb dawn l-iżvantaġġi; 

14. Jitlob li l-kwistjonijiet marbuta mas-Servizz Volontarju Ewropew (SVE), fir-rigward tal-

assigurazzjoni għall-parteċipanti, l-approvazzjoni, il-ġestjoni tal-bażi tad-data u l-appoġġ 

għall-voluntiera, jiġu indirizzati b'manjiera mmirata, bl-għan li ma jkunx hemm tnaqqis 

fil-parteċipazzjoni; 

15. Jinnota li għad hemm nuqqas ta' informazzjoni dwar l-arranġamenti għar-rikonoxximent u 

dan ifisser li huma mbegħda wisq mill-utent u diffiċli biex jintużaw u jinfthiemu; 

16. Jenfasizza l-importanza ta' spazju komuni Ewropew għall-edukazzjoni bbażat fuq 

komponent qawwi ta' mobilità - li jinkludi mhux biss l-edukazzjoni għolja iżda anki l-

ETV - li se jikkontribwixxi għall-ħolqien u l-iżvilupp ta' identità Ewropea u ċittadinanza 

aktar b'saħħithom; 

17. Ifakkar li kien hemm titjib importanti grazzi għall-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, fir-

rigward tar-rikonoxximent tad-diplomi, il-credits, iċ-ċertifikati ta' ħiliet, l-

akkreditazzjonijiet tal-kompetenza u l-ksib ta' speċjalizzazzjoni fil-kuntest tal-ETV; jitlob 

l-istabbiliment ta' miri speċifiċi, fosthom l-implimentazzjoni ta' sistema kompletament 

operazzjonali tat-trasferimenti u r-rikonoxximent tal-credits, li tkun ibbażata fuq is-

Sistema Ewropea ta' Credits għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (ECVET); 

iħeġġeġ l-iżvilupp ta' kwalifiki tal-ETV konġunti li jistgħu jiżguraw ir-rikonoxximent 

internazzjonali tal-kwalifiki; 
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18. Huwa favur it-tfassil ta' Green Paper dwar l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-mobilità 

vokazzjonali u r-rikonoxximent tal-ħiliet u l-kompetenzi fl-Ewropa, li tiġi abbozzata 

b'kooperazzjoni mill-qrib mal-partijiet ikkonċernati ewlenin kollha; ifakkar li r-

rakkomandazzjonijiet attwali li jikkonċernaw l-ETV jeħtieġ li jiġu implimentati bis-sħiħ; 

jinnota li n-nuqqas ta' rikonoxximent tal-kompetenzi għandu impatt negattiv fuq il-mira ta' 

rati ta' impjieg tal-Ewropa 2020, u jxekkel il-moviment liberu kif minqux fit-Trattati; 

19. Jenfasizza l-importanza ewlenija tar-rikonoxximent madwar l-Istati Membri tal-kisbiet, il-

ħiliet u l-kompetenzi miksuba minn min ikun qed jitgħallem; jemmen li l-programmi ta' 

mobilità tal-UE għandhom impatt dirett fuq it-tagħlim mhux formali u informali tal-

benefiċjarji, u fl-aħħar mill-aħħar itejbu l-impjegabilità tagħhom u l-kapaċità tagħhom li 

jadattaw ruħhom għas-suq tax-xogħol; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jiżguraw ir-rikonoxximent tat-tagħlim informali u 

mhux formali permezz ta' proċeduri ta' validazzjoni tal-ħiliet; 

20. Jiddeplora l-fatt li t-tagħlim mhux formali tilef il-viżibiltà u s-sehem tal-baġit fil-

programm Erasmus+ attwali; jenfasizza l-importanza tat-tagħlim mhux formali fil-livell 

Ewropew, speċjalment permezz tal-ħidma fost iż-żgħażagħ u l-volontarjat mill-anzjani; 

jitlob li t-tagħlim mhux formali u informali jingħataw post ċar u viżibbli fil-programm 

Erasmus+; jemmen, barra minn hekk, li għandu jkun hemm il-possibbiltà li jiġu 

ppreżentati applikazzjonijiet fir-rigward ta' proġetti fuq skala kbira ta' edukazzjoni għall-

adulti li jkunu rregolati mill-istess prinċipji bħal dawk tal-alleanzi tal-ħiliet settorjali jew 

tal-alleanzi tal-għarfien; 

21. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jagħmlu kull sforz sabiex jinkisbu l-

għanijiet tal-Istrateġija Ewropea għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2020; jemmen li l-mobilità 

għandha tieħu kont tal-aspett tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali kontinwi (ETVK), 

billi dan huwa fundamentali għat-titjib u l-aġġornament tal-ħiliet u l-ispeċjalizzazzjonijiet; 

jenfasizza li t-tagħlim tul il-ħajja u l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali huma ta' 

importanza ewlenija għall-kisba ta' prospetti tax-xogħol aħjar għall-dawk qiegħda fit-tul; 

22. Jistieden lill-Istati Membri biex itejbu l-implimentazzjoni tal-programmi ta' mobilità tal-

ETV u jneħħu l-ostakli li fadal, u, permezz ta' ħidma flimkien mal-Kummissjoni u l-

aġenziji eżekuttivi nazzjonali u Ewropej, kif ukoll mal-partijiet ikkonċernati ewlenin, 

ikomplu bil-kooperazzjoni tagħhom bl-għan li jtejbu l-programmi ta' mobilità tal-ETV; 

jemmen li din il-kooperazzjoni għandha tirriżulta f'reviżjoni tar-rekwiżiti bl-għan li tiġi 

żgurata r-rilevanza tagħhom fir-rigward tat-tul ta' żmien, il-kontenut, il-kompetenzi u l-

eżiti tat-tagħlim, filwaqt li tiġi kkombinata il-mobilità kemm għaċ-ċentri tat-taħriġ kif 

ukoll fuq il-post tax-xogħol u anke billi tingħata prijorità lill-perjodi ta' esperjenza itwal 

(pereżempju ta' sitt xhur) fuq l-ekwivalenti tagħhom b'iqsar tul ta' żmien; 

23. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex itejbu kemm il-kwalità kif ukoll il-

provvista tal-apprendistati ħalli kull student irreġistrat fl-ETV ikollu post ta' apprendistat 

garantit, sabiex b'hekk jiġi żgurat ETV ta' kwalità li realment itejjeb l-eżiti tas-suq tax-

xogħol u jipprovdi liż-żgħażagħ b'ħiliet u kompetenzi għall-ħajja; 

24. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta, u lill-Istati Membri biex japprovaw, proposta 

għal skema ta' apprendistat tal-UE li tiggarantixxi sett ta' drittijiet għall-apprendisti u 

għall-istudenti tal-ETV; jenfasizza r-rwol pożittiv li l-"anzjani" jistgħu jaqdu fl-

edukazzjoni u t-taħriġ taż-żgħażagħ bl-għan li jiġi massimizzat l-iskambju 
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interġenerazzjonali permezz ta' traineeships u mentoring, kif ukoll sabiex jiġi ffaċilitat it-

tagħlim ibbażat fuq l-esperjenza f'timijiet transġenerazzjonali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u 

lill-Istati Membri biex jadottaw miżuri konkreti sabiex jiżguraw li l-apprentistati u t-

traineeships taħt l-Erasmus+ ma jintużawx ħażin billi jiġu ttrasformati fi strument biex 

jitnaqqas il-kost lavorattiv; 

25. Jirrakkomanda li l-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu fuq strateġiji konġunti mmirati lejn 

it-titjib tar-ritorn jew il-mobilità tal-apprendisti u dawk li jkunu qed jitħarrġu fl-

edukazzjoni vokazzjonali lejn partijiet oħra tal-Ewropa, filwaqt li jirrispettaw il-preferenzi 

tagħhom, bl-għan li l-għarfien u l-esperjenza miksuba "barra l-pajjiż" jiġu ddirezzjonati 

lejn it-titjib tal-iżbilanċi u t-tisħiħ tal-koeżjoni fiż-żoni tal-oriġini tagħhom stess li jkunu 

neqsin mill-ħiliet jew xi mkien ieħor fl-Ewropa; 

26. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li l-industrija u s-servizzi fis-setturi kemm pubbliċi kif ukoll 

privati, inkluż is-settur tal-produzzjoni (b'mod partikulari l-SMEs u l-mikrointrapriżi), jiġu 

kkonsultati u/jew involuti fl-ippjanar, fit-tfassil, fl-implimentazzjoni u fl-appoġġ għall-

programmi ta' mobilità tal-ETV ta' kwalità; iqis li l-għażla tal-programm għandha tieħu 

kont tal-opportunitajiet ta' xogħol man-negozji u l-organizzazzjonijiet ospitanti; jemmen li 

sħubija flessibbli u kostruttiva bbażata fuq id-djalogu, il-kooperazzjoni u l-aħjar prattika 

bejn il-partijiet ikkonċernati kollha se tiżgura s-suċċess u l-valur miżjud tal-ETV; huwa 

tal-fehma li huwa meħtieġ ukoll l-iskambju tal-għarfien u l-aħjar prattiki bejn l-intrapriżi u 

ċ-ċentri ta' taħriġ; jistieden lill-Kummissjoni żżomm kont tad-domanda u l-provvista fis-

suq tax-xogħol fi ħdan l-UE, kif ukoll tal-mobilità ġeografika u okkupazzjonali, sabiex 

ikun hemm tlaqqigħ mal-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol; iqis li dan inaqqas id-distakk bejn, 

fuq naħa waħda, it-taħriġ offrut u dak li fil-fatt ikun qed jistenna liż-żgħażagħ fl-ambjent 

tan-negozju, u, min-naħa l-oħra, il-bżonnijiet tas-suq fis-setturi ta' valur miżjud (eż. l-

ekonomiji ekoloġiċi u diġitali, l-enerġija, id-difiża, is-settur tal-kura u r-riabilitazzjoni tal-

akkomodazzjonijiet); 

27. Jinnota li, fil-klima ekonomika attwali, ikkaratterizzata kif inhi minn rata għolja ta' qgħad 

fost iż-żgħażagħ u minn disparità bejn id-domanda u l-provvista b'rabta mal-ħiliet, il-

programmi ta' mobilità fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali jridu jitfasslu 

aktar bir-reqqa skont ir-rekwiżiti speċifiċi tas-suq tax-xogħol; 

28. Jinnota li bħalissa għaddejjin minn tranżizzjoni lejn ekonomija aktar diġitalizzata u qed 

isseħħ ridefinizzjoni tal-impjiegi u l-ħiliet; jistieden, għaldaqstant, lill-Istati Membri u lill-

Kummissjoni biex jaħdmu id f'id mas-settur privat sabiex joħolqu strateġiji għall-iżvilupp 

tal-ħiliet u programmi tal-ETV għat-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema; 

29. Jenfasizza r-riżultati pożittivi li ntlaħqu mill-programm Erasmus preċedenti għall-

imprendituri żgħażagħ, kif ukoll ir-rwol tal-ETV fil-promozzjoni tal-ispirtu 

intraprenditorjali fost iż-żgħażagħ Ewropej; jittama, għalhekk, li l-inizjattivi tal-UE li 

jappoġġaw l-intraprenditorija taż-żgħażagħ u l-ħolqien ta' impriżi ġodda innovattivi se 

jiġu msaħħa; 

30. Jappoġġa l-programm Erasmus tal-Kummissjoni għall-imprendituri żgħażagħ, li jagħti 

lill-imprendituri tal-futur l-opportunità li jitgħallmu taħt l-istruzzjoni ta' imprendituri 

b'esperjenza li jmexxu negozji żgħar fil-pajjiżi parteċipanti; jenfasizza n-natura 

vantaġġjuża ta' tali skambji għall-partijiet kollha involuti, skambji li jippermettu lill-

imprendituri ġodda jiksbu l-ħiliet essenzjali biex imexxu negozju b'suċċess filwaqt li lill-
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imprendituri b'esperjenza jtihom il-benefiċċju ta' perspettiva ġdida fuq in-negozju 

tagħhom u jippermettilhom jespandu n-netwerks professjonali tagħhom u jidħlu fi swieq 

ġodda; 

31. Jilqa' l-għodod żviluppati mill-Kummissjoni, bħall-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK), 

l-Europass, l-Eures, u l-Pjattaforma għall-Opportunitajiet ta' Tagħlim u Kwalifiki madwar 

l-Ewropa (Ploteus), li joffru informazzjoni dwar l-ETV u l-mobbiltà, iżda jiddispjaċih 

mill-fatt li dawn l-għodod mhumiex użati jew magħrufa biżżejjed; jstieden lill-

Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-korpi pubbliċi tal-impjieg biex jippubbliċizzaw u 

jqajmu sensibilizzazzjoni dwar il-programm Erasmus+ u għodod oħra mmirati lejn il-

promozzjoni tal-mobilità fil-qasam tal-ETV, b'mod partikolari fost l-SMEs; jemmen li l-

massimizzazzjoni tal-effikaċità ta' dawn l-għodod se tippermetti li aktar persuni 

jibbenefikaw minn dawn l-opportunitajiet, b'tali mod li l-għan ta' mobilità jkun jista' 

jinkiseb; iqis li l-konsultazzjoni u/jew l-involviment tas-settur tal-produzzjoni fit-tfassil u 

l-aġġornar ta' dawn l-għodod joħolqu valur miżjud u jiffaċilitaw ir-reazzjoni għad-

domanda tas-suq tax-xogħol; jinnota li huma meħtieġa sforzi akbar min-naħa tal-

Kummissjoni bl-għan li titnaqqas il-burokrazija, kemm għall-applikanti kif ukoll għall-

istituzzjonijiet u l-kumpaniji ospitanti, u jinsisti li aktar trasparenza, sempliċità u ċarezza 

fl-implimentazzjoni tal-programmi se jgħinu biex jiġu solvuti l-problemi tal-passat relatati 

mal-ħlasijiet; jistieden lill-korpi responsabbli biex jinvestigaw u jindirizzaw kwalunkwe 

nuqqas f'dan ir-rigward, fejn xieraq u malajr kemm jista' jkun; 

32. Jilqa' l-arranġamenti mtejba għall-aċċess għad-dokumenti relatati mal-programm fil-

lingwi uffiċjali kollha tal-UE; jinnota li l-kwalità tat-traduzzjoni għandha tiġi mtejba 

sabiex jiġu evitati l-ambigwità u l-ideat żbaljati fost il-parteċipanti; 

33. Iqis li l-mobilità fil-ETV tħeġġeġ il-mobilità okkupazzjonali u mhux dik akkademika biss. 

jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi din il-mobilità okkupazzjonali permezz ta' 

mekkaniżmi ta' aġġustament okkupazzjonali u appoġġ lingwistiku, b'tali mod li jkun 

żgurat li l-esperjenzi f'pajjiżi oħra jkunu ta' suċċess u mmexxija tajjeb; jenfasizza l-fatt li 

fil-ħajja tax-xogħol, il-ħiliet tajbin fil-lingwi barranin huma essenzjali, u jilqa' l-fatt li 

dawn il-ħiliet tal-parteċipanti fil-proġetti Erasmus+ se jiġu msaħħa permezz ta' korsijiet 

tal-lingwa u testijiet tal-lingwa standardizzati onlajn (eż. permezz tal-portal OLS); 

34. Jenfasizza l-fatt li hemm 20 sħubija transkonfinali tal-EURES, li jgħinu kważi 600 000 

ħaddiem f'reġjuni tal-fruntiera li jgħixu fil-pajjiżi nattivi tagħhom u jaħdmu f'pajjiż ieħor, 

u li dawn is-sħubijiet jgħinu lil dawk il-ħaddiema biex jittrattaw il-kwistjonijiet 

amministrattivi, legali u organizzattivi, li jaffettwaw it-tfittxija tax-xogħol u r-reklutaġġ 

transkonfinali; jisħaq fuq l-importanza ta' dawn is-sħubijiet biex il-mobilità tiġi mħeġġa 

fir-reġjuni transkonfinali; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jappoġġaw dawn is-sħubijiet u 

jippromwovuhom aktar, speċjalment fost iż-żgħażagħ; 

35. Iqis b'mod pożittiv it-tnedija tal-proġetti pilota, kif ukoll "il-qafas Ewropew għall-mobilità 

tal-apprendisti" approvat reċentement bħala bażi għat-titjib fil-programm Erasmus+ bl-

għan li jkun hemm mobilità ikbar u aħjar tal-ETV b'perjodu ta' żmien twil; iħeġġeġ il-

ħolqien ta' qafas għal inizjattivi fit-tul minflok azzjonijiet iffukati esklużivament fuq il-

proġetti, bl-għan li tiġi stabbilita sistema permanenti u sostenibbli u għalkollox operattiva 

li tkun prevedibbli u li tħeġġeġ il-moviment liberu tal-ħiliet madwar l-Ewropa kollha; 

36. Jinnota li l-"qafas Ewropew għall-mobilità tal-apprendisti" jista' jaġixxi bħala "passaġġ" 
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speċifiku sabiex jittaffa l-qgħad fost iż-żgħażagħ billi jiffaċilita t-tranżizzjoni bla xkiel 

mill-edukazzjoni u t-taħriġ għas-suq tax-xogħol u; jitlob li jinħolqu opportunitajiet aħjar 

għall-istudenti tal-ETV biex dawn jingħataw kollokamenti ta' xogħol f'pajjiżi ġirien, 

pereżempju permezz tal-finanzjament tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta' studenti li jibqgħu 

jgħixu f'pajjiżhom; 

37. Jenfasizza l-importanza tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-

Żgħażagħ fl-appoġġ għall-apprendistati, it-traineeships, l-ETV, il-kollokamenti tax-xogħol 

u l-edukazzjoni ulterjuri li twassal għal kwalifika; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri biex jiżguraw li jiġi allokat finanzjament adegwat għal dawn il-programmi għall-

perjodu sħiħ ta' programmazzjoni 2014-2020; 

38. Jinnota li r-riżorsi Ewropej allokati lill-programmi Erasmus+ u ETV mhumiex 

proporzjonati mal-għadd jew il-ħtiġijiet ta' dawk li potenzjalment jistgħu jibbenifikaw 

mill-mobilità offruta b'dawn l-iskemi, u għaldaqstant jistieden lill-Istati Membri biex 

jippromwovu ftehimiet bilaterali biex jissupplementaw l-attivitajiet tal-Erasmus+ u tal-

programmi Ewropej tal-ETV, biex b'hekk tiżdied il-mobilità taż-żgħażagħ Ewropej; 

39. Jitlob rieżami/reviżjoni tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP), abbażi ta' kriterji, fosthom 

il-valutazzjoni minn qabel tal-effikaċja tal-miżuri kontra l-qgħad, b'inqas finanzjament 

għad-dispożizzjonijiet inqas effikaċi; iqis li tali approċċ huwa partikolarment importanti fi 

żminijiet ta' kriżi, bħal fil-preżent, ikkaratterizzati minn żbilanċi inaċċettabbli; 

40. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi statistika aġġornata u biex twettaq 

valutazzjonijiet u/jew studji rigward l-Erasmus+ u programmi oħra ta' mobilità tal-ETV, 

fejn ikun fattibbli, sabiex jitkejjel l-impatt tagħhom fit-tlaqqigħ tal-esperjenza tax-xogħol 

mal-impjiegi fir-rigward tar-rata ta' reklutaġġ, u anki biex teżamina għalfejn xi Stati 

Membri qed jiġġeneraw aktar applikazzjonijiet għal xogħol tal-ETV u esperjenzi ta' 

tagħlim barra mill-pajjiż, u tfassal pjan għall-involviment ikbar tagħhom; jemmen li l-

istatistika u l-valutazzjonijiet li jirriżultaw għandhom jiġu inklużi u kkunsidrati fit-tfassil 

tar-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Erasmus+. 
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