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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. Jirrimarka li investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ u l-previżjoni tal-ħiliet meħtieġa fil-
futur huma kruċjali biex jintlaħaq l-impenn tal-istrateġija Ewropa 2020 għal titjib fil-
livelli tal-edukazzjoni, jiġifieri li titnaqqas għal 10% jew anqas ir-rata ta’ studenti li jitilqu 
bikri l-iskola, u tiżdied ir-rata ta’ dawk li jtemmu edukazzjoni terzjarja jew livell 
ekwivalenti għal tal-anqas 40%;

2. Jiddeplora r-rata għolja u sproporzjonata tal-qgħad fost iz-zgħazagħ fl-UE; jinnota li l-
qgħad fost iz-zgħazagħ jaffettwa b’mod negattiv il-koezjoni socjali, l-ekwità u t-tkabbir; 
jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jahdmu flimkien biex tingħata prijorità lill-
implimentazzjoni tal-politiki attivi dwar is-suq tax-xogħol biex jaffrontaw din il-krizi;

3. Jenfasizza l-importanza vitali li jiġi garantit aċċess ugwali u universali għall-edukazzjoni 
statali ta’ kwalità għolja u għat-tagħlim tul il-ħajja sabiex l-individwi jistgħu jiżviluppaw 
soċjalment u intellettwalment u jiksbu l-ħiliet li għandhom bżonn biex jidħlu fid-dinja tax-
xogħol;

4. Jenfasizza l-importanza, sabiex jintlaħqu dawn l-objettivi, ta’ toroq integrati bejn l-
edukazzjoni, it-taħriġ u x-xogħol bil-għan li jinkisbu kwalifiki professjonali u fl-
edukazzjoni, u l-bżonn ta’ inizjattivi fil-qasam tal-edukazzjoni tal-adulti u l-aġġornament 
tal-ħiliet bażiċi; jistieden lill-Istati Membri, bil-għan li jinvolvu dawk il-gruppi li qegħdin 
f’pożizzjoni l-aktar dgħajfa għaliex huma l-inqas edukati b’mod tajjeb u kwalifikati, biex 
jizviluppaw servizzi konsultattivi dwar il-karrieri fil-pajjiz kollu li jistgħu jipprovdu 
informazzjoni rilevanti dwar l-opportunitajiet ta’ tahrig u edukazzjoni, flimkien ma’ 
valutazzjonijiet tal-ħiliet individwali;

5. Jirrikonoxxi l-importanza tal-kontribut li għandu jsir mit-taħriġ vokazzjonali sabiex numru 
sinifikanti ta’ żgħażagħ jilħqu l-potenzjal tagħhom kif ukoll biex jintlaħqu l-objettivi tal-
istrateġija Ewropa 2020;

6. Iqis li l-mizuri proposti mill-komunikazzjoni tal-Kummissjoni jkunu jehtiegu 
koordinazzjoni qawwija ta’ poltiki; għalhekk iħeġġeġ lill-Istati Membri u partikolarment 
lill-ministeri relevanti jimpenjaw ruħhom aktar mill-qrib fil-proċeess tal-identifikazzjoni 
bikrija tal-bżonnijiet ta' ħiliet, li jfisser tal-inqas perjodu ta' żmien ta' 10 snin; jemmen bis-
sħiħ li meta programmi edukattivi u ta’ taħriġ ikunu qed jitfasslu, komunikazzjoni u 
kooperazzjoni effettiva bejn min iħaddem, l-imsieħba soċjali, l-istituzzjonijiet edukattivi u 
l-korpi ta’ taħriġ huma meħtieġa billi dawn jużaw mekkaniżmi speċifiċi biex jidentifikaw 
id-domanda tas-suq tax-xogħol; jinsisti fuq il-bżonn li jiġi żgurat li l-pubbliku jkollu 
aċċess għal informazzjoni ta’ kwalità f’dan ir-rigward; jistieden lill-Istati Membri  sabiex 
jinkorporaw fil-programmi tagħhom ta’ edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja, it-
tagħlim ta’ ħiliet trażversali marbuta mal-użu ta’ ICTs, l-espressjoni artistika, il-mobilità, 
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il-parteċipazzjoni demokratika u l-multikulturaliżmu; jenfasizza, b’dak il-għan, li hu 
essenzjali li l-kompetenzi u l-ħiliet akkwistati permezz ta’ edukazzjoni informali u mhux 
formali għandhom jigu rikonoxxuti u sfruttati;

7. Jinnota li l-istrumenti bħall-istħarriġ dwar il-profili tax-xogħlijiet u l-impjieg meħtieġ fis-
setturi differenti – abbażi ta’ sħubija soċjali – għandhom għaldaqstant jingħataw appoġġ 
adegwat;

8. Jinnota li l-popolazzjoni attiva tal-UE għandha tkun iktar kwalifikata, sabiex tkun tista' 
tagħti kontribut u tadatta għall-bidla teknologika u l-approcci godda għall-organizzazzjoni 
tax-xogħol; jistieden lill-Istati Membri jinvestu hafna iktar fl-edukazzjoni u fis-sistemi ta’ 
tahrig, janticipaw il-htiġijiet tal-ħiliet, jallinjaw il-provvista u d-domanda u jipprovdu 
servizzi konsultattivi dwar il-karrieri;

9. Jilqa’ t-twaqqif ta' Osservatorju Ewropew dwar l-Impjiegi u jirrikonoxxi li l-ħolqien ta’ 
għodda online għall-mobilità tal-karrieri bħall-'EU Skills Panorama', li jipprovdu 
informazzjoni ċara dwar opportunitajiet ta’ xogħol, tista’ tgħin lill-ħaddiema tal-ġejjieni 
jagħżlu triq għall-karriera u jakkwistaw taħlita ġusta ta’ ħiliet, bħalma huma l-ICTs u l-
lingwi, biex b’hekk ikabbru l-prospetti u l-adattament tagħhom għall-impiegi; jemmen 
bis-sħiħ li il-previżjoni f’dan ir-rigward għandha tkun mifruxa fuq qafas ta’ 10 snin;

10. Hu tal-opinjoni li rabtiet aktar mill-qrib bejn id-dinja tal-edukazzjoni u dik kummerċjali 
jistgħu jgħinu fl-identifikazzjoni korretta tal-ħiliet meħtieġa f’mument partikolari u jistgħu 
sussegwentement jiffaċilitaw id-dħul taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol;

11. Ifakkar li l-istituti ta’ edukazzjoni għolja  u l-korpi tat-taħriġ jista’ jkollhom rwol kruċjali 
fl-ekonomija reġjunali tal-Istati Membri u huma postijiet uniċi fejn l-innovazzjoni, l-
edukazzjoni, it-taħriġ u r-riċerka jimxu flimkien u jistgħu jwasslu għall-ħolqien ta’ 
impjiegi; jindika l-fatt li kooperazzjoni qawwija bejn fakultajiet fi ħdan l-universitajiet, l-
universitajiet infushom, istituzzjonijiet edukattivi oħrajn u korpi ta’ taħriġ, ir-reġjuni, il-
gvernijiet, partijiet interessati tas-soċjetà, speċjalment l-imsieħba soċjali, u n-negozji, hija 
fundamentali għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-Ewropa; jirrikonoxxi r-rwol tal-
inizjattiva Djalogu Università-Kummerċ f’dan il-kuntest;

12. Jinnota li l-internazzjonalizzazzjoni tal-edukazzjoni għandha sinfikat soċjali, kulturali u 
ekonomiku, u konsegwentement iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiffaċilita l-mobilità 
internazzjonali fost ir-riċerkaturi, l-istudenti, ix-xjentisti u l-letturi, kemm fi ħdan kif ukoll 
barra l-UE;

13. Jesprimi thassib dwar il-fatt li individwi li huma kkwalifikati hafna qed jaccettaw impjiegi 
li mhumiex denji tal-kapacitajiet tagħhom jew impjiegi li ma jirrikjedux ħiliet partikolari, 
u dan iwassal għal ‘hela ta’ mhuh’ fl-UE;

14. Jenfasizza l-bżonn li tinzamm it-tradizzjoni tas-snajja’ u l-ħiliet relatati magħhom u li jigu 
stabbiliti strategiji għal intraprendituri bl-imnut ta’ snajja’ sabiex tinzamm l-identità 
kulturali tas-settur tas-snajja'; jiġbed l-attenzjoni, f’dik il-konnessjoni, għall-importanza li 
jiġi appoġġjat taħriġ professjonali relatat max-xogħol u l-mobilità ta’ rġiel u nisa 
żgħażagħ tas-sengħa, jinnota li l-promozzjoni ta’ apprendistati bħala mezz biex jiġu 
integrati ż-żgħażagħ f'dan is-settur, tista' tkun miżura ta’ politika attiva li ta’ min 
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jinkuraġġiha u jistieden lill-Istati Membri biex jieħdu passi xierqa f’dan ir-rigward; 
jenfasizza l-importanza tal-Umanistika bħala qasam biex issir investigazzjoni tal-passat u 
jitħarsu aħjar l-identitajiet kulturali;

15. Iqis li għandhom jiġu implimentati miżuri għat-twaqqif ta’ sistema ta’ taħriġ informali 
bbażat fuq il-post tax-xogħol, eż sistema ta’ apprendistat, inter alia fis-snajja’ u l-
professjonijiet tradizzjonali, sabiex il-ksib ta’ ħiliet u xogħlijiet ġodda jkun iktar 
aċċessibbli kif ukoll biex tiġi promossa d-diversifikazzjoni tas-suq tax-xogħol;

16. Jenfasizza l-bżonn li jogħlew il-profil u l-attrattività ta’ professjonijiet u xogħlijiet fejn 
hemm nuqqas ta’ popolazzjoni attiva fis-suq tax-xogħol;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti iktar viżibilità u appoġġ finanzjarju lill-programm 
Leonardo da Vinci li hu programm li jippermetti l-akkwist ta’ ħiliet, għarfien u kwalifiki 
ġodda, u li jagħmel l-edukazzjoni vokazzjonali aktar attraenti għal kulħadd; jindika, barra 
minn hekk, li tahrig waqt ix-xogħol hu partikolarment importanti, u jitlob appogg għall-
iskemi nazzjonali li jippromwovu dawn it-tipi ta’ opportunitajiet għall-izvilupp tal-
karriera;

18. Jinnota li s-subprogramm Erasmus għandu rata ta’ implimentazzjoni viċin il-100%; 
ifakkar fl-evidenza dokumentata sew li Erasmus jiffacilita b'mod konsiderevoli l-istudju 
barra mill-pajjiz u jipprovdi lill-istudenti b'firxa iktar wiesgħa ta' ħiliet, u li dan 
konsegwentement itejjeb b’mod sinifikanti l-prospettivi ta’ impjieg sussegwenti għal 
dawk l-istudenti li jippartecipaw f'Erasmus u għaldaqstant jikkontribwixxi sostanzjalment 
għall-kompetittività tal-Ewropa;

19. Jindika l-fatt li l-abilità ta’ komunikazzjoni b’lingwi barranin hija kkunsidrata importanti 
għac-cittadini kollha tal-UE u titqies bhala ħila utli dwar is-suq tax-xogħol; għalhekk 
jinkuraġġixxi dan ir-rekwiżit ta’ litteriżmu u jappoġġa l-iżvilupp tat-tagħlim tal-lingwi, 
partikolarment fil-kuntest ta’ taħriġ waqt is-servizz; inkluż il-ksib ta’ kompetenzi ta’ 
komunikazzjoni f’lingwi li m'humiuex daqstant mifruxa internazzjonalment u li huma 
anqas użati;

20. Hu tal-opinjoni li m'hemmx biżżejjed enfasi dwar il-potenzjal li l-migranti mill-pajjizi 
mhux fl-UE jissodisfaw il-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol;

21. Hu tal-opinjoni li l-edukazzjoni teknika mhux akkademika ta’ livell ogħla hi settur centrali 
f'dak li għandu x'jaqsam l-irbit tal-ksib tal-ħiliet mal-bżonnijiet tan-negozji u t-tkabbir 
ekonomiku u l-miri tal-produttività;

22. Jirrikonoxxi li istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u l-korpi tat-taħriġ għandhom il-
potenzjal li jippreparaw lin-nies għad-dinja tax-xogħol: pereżempju, SMEs mingħajr ebda 
faċilitajiet ta’ Riċerka u Żvilupp jistgħu jibbenefikaw mir- riżorsi ta’ riċerka u l-
ispeċjalizzazzjoni tal-universitajiet, u l-SMEs jistgħu joffru lill-istudenti internships uy 
apprendistat ta’ kwalità għolja li jippermettulhom jibnu fuq l-edukazzjoni tagħhom u 
jżiedu b’mod konsiderevoli l-opportunitajiet ta’ impjieg għalihom; jitlob għalhekk għal 
tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja, il-korpi ta’ taħriġ u l-
SMEs, hekk li l-istudenti jingħataw l-opportunità li jiksbu ħiliet fl-intraprenditorija; 
jinnota r-rwol li għandhom l-industriji kulturali u kreattivi biex jipprovdu ambjent ta’ 
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tagħlim u taħriġ xieraq;

23. Jitlob li jkun hemm skambji ta’ esperjenza u tal-preżentazzjoni u l-promozzjoni tal-aħjar 
prattika fil-qasam taż-żieda fil-kapaċità li wieħed isib impjieg u fl-edukazzjoni għad-
domanda tas-suq tax-xogħol attwali.

24. Jenfasizza l-importanza tat-tagħlim tul il-ħajja bħala l-bini kontinwu ta' ħiliet u għarfien 
tul il-ħajja tal-individwu u biex  isaħħaħ l-inklużjoni soċjali, l-iżvilupp personali u ċ-
ċittadinanza attiva;

25. Jitlob appoġġ iktar b’saħħtu u r-rikonoxximent ta’ edukazzjoni formali u mhux formali 
bħala partijiet integrali tal-proċess ta’ tagħlim tul il-ħajja.

26. Jenfasizza l-importanza ta’ impjiegi ekoloġiċi bħala impjiegi ġodda għas-suq globali 
attwali bl-iskop li titħares u tkun restawrata l-kwalità ambjentali;

27. Jistieden lill-Istati Membri jaħdmu b'mod kontinwu u mill-qrib dwar it-tneħħija ta’ ostakli 
amministrattivi u legali għall-mobilità tal-istudenti u l-ħaddiema kif ukoll għar-
rikonoxximent tal-lawrji u l-kwalifiki.

28. Iħeġġeġ biex isir sforz biex tinkiseb l-integrazzjoni sħiħa fil-proċess tax-xogħol ta’ gruppi 
żvantaġġati, li tinkludi t-tfittix għat-tip xieraq ta’ impjiegi għan-nies bi bżonnijiet speċjali 
li għandhom ħiliet li spiss huma uniċi u eċċezzjonali

29. Jenfasizza d-diskriminazzjoni persistenti skont is-sess f’ċerti oqsma tax-xogħol u f’ċerti 
karigi u jitlob li jitneħħew id-differenzi tat-trattament bejn in-nisa u l-irġiel u t-tmiem tal-
isterjotipar skont il-ġeneru ta’ ċerti impjiegi.
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