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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. Jikkonferma li l-edukazzjoni u l-kultura jikkontribwixxu konsiderevolment għat-tnaqqis 
tal-faqar u tal-esklużjoni soċjali kif ukoll għall-promozzjoni tal-ekwità soċjali u l-
eliminazzjoni ta' atteġġjamenti diskriminatorji. iħeġġeġ bil-qawwa, għalhekk, lill-Istati 
Membri jinvestu b'mod aktar speċifiku fil-Pjanijiet Nazzjonali ta' Riforma (PNR) jistieden 
lill-Istati Membri jiggarantixxu wkoll edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità aċċessibbli għal 
kulħadd;

2. Jistieden lill-Istati Membri biex fost il-prijoritajiet fil-perjodu ta' programmazzjoni 
finanzjarja imminenti tal-fondi strutturali jżommu l-investiment biex iwessgħu l-ambitu 
tal-opportunitajiet ta' edukazzjoni u taħriġ offruti u l-istrateġija ta' sostenn mit-taħriġ 
għax-xogħol;

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu aktar sforz biex inaqqsu l-
abbandun kmieni tal-iskola, filwaqt li jagħtu attenzjoni speċjali lit-tfal li ġejjin minn 
familji soċjalment żvantaġġati jew li għandhom problemi gravi ta' saħħa jew diżabilità, kif 
ukoll jiġi promoss il-bini ta' pontijiet bejn l-edukazzjoni u x-xogħol u bejn is-sistemi ta' 
taħriġ, bil-għan li tiġi eliminata l-emarġinazzjoni ekonomika, soċjali jew ta' kwalunkwe 
xorta oħra;

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jfasslu l-bażi għall-ħolqien u l-iżvilupp ta' 
politiki li jippermettu identifikazzjoni bikrija ta' dawk l-aktar probabbli li jkunu affettwati 
mill-abbandun kmieni tal-iskola;

5. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw il-programmi ta' tagħlim tul il-ħajja, ta' tagħlim 
mill-bogħod u ta' taħriġ professjonali u informali, u jiggarantixxu aċċess ugwali għal dawk 
il-programmi; jistieden ukoll lill-Istati Membri jipprovdu aktar rikonoxximent lill-
edukazzjoni mhux formali kif ukoll jaċċeleraw l-implimentazzjoni tal-QEK (Qafas 
Ewropew tal-Kwalifiki), skont l-inizjattiva emblematika "Aġenda għal ħiliet u impjiegi 
ġodda";

6. Jinsisti dwar l-importanza tal-edukazzjoni preskolari għall-ġlieda kontra l-faqar. B'mod 
partikolari, l-edukazzjoni għandha tinkludi l-isport u l-edukazzjoni artistika – inkluż, meta 
jkun meħtieġ, l-istabbiliment tal-faċilitajiet u tal-istituti meħtieġa – bil-għan li jiġu 
żviluppati l-ħiliet tat-tfal, tgħinhom meta jiġu biex jieħdu deċiżjonijiet indipendenti u 
jitrawwem sens ta' responsabilità soċjali, biex jiġi evitat li l-faqar u l-esklużjoni soċjali 
jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra; jinsisti li aċċess liberu u ugwali għal tali 
edukazzjoni jkun garantit indipendentement mill-post ta' residenza tat-tfal jew tas-
sitwazzjoni finanzjarja jew soċjali tal-familji tagħhom;

7. Jistieden lill-Istati Membri jirrikonoxxu l-valur veru tar-rwol tal-artisti fl-integrità soċjali 
u fil-ġlieda kontra l-faqar, b'mod partikolari billi jippromwovu l-ambjent tax-xogħol u l-
istatus tagħhom.
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8. Jenfasizza li t-tfal u ż-żgħażagħ għandhom dritt għall-edukazzjoni skont il-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, inklużi tfal u żgħażagħ li ma għandhomx 
permess ta' residenza fil-pajjiżi fejn jirrisjedu;

9. Jappella biex tiġi sostnuta edukazzjoni interkulturali u multilingwi bil-għan li tiġi 
miġġielda l-esklużjoni soċjali, tiġi faċilitata l-inklużjoni edukattiva u formattiva tal-
komunitajiet żvantaġġati bħar-Rom u titrawwem integrazzjoni tal-minoranzi etniċi u tal-
migranti; jitlob korsijiet ta' taħriġ u workshops għall-għalliema, għall-ħaddiema tal-istituti, 
għall-ħaddiema soċjali u għall-NGOs attivi f'dan il-qasam sabiex ikunu sensibilizzati u 
biex jikkonċentraw l-attenzjoni f'xogħolhom fuq l-eliminazzjoni tal-esklużjoni u/jew tal-
emarġinazzjoni;

10. Jappella, b'mod partikolari, għal miżuri mmirati għall-integrazzjoni kulturali u dik 
lingwistika fil-pajjiż ospitanti sabiex tingħeleb l-esklużjoni soċjali;

11. Jistieden lill-Istati Membri biex it-tgawdija tal-patrimonju kulturali jagħmluha aċċessibbli 
għas-setturi kollha tas-soċjetà u jevitaw li jnaqqsu r-riżorsi f'dan is-settur, li jiggarantixxi 
inklużjoni soċjali u jipprovdi impjiegi ta' kwalità;

12. Jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn li jitfasslu programmi integrati mmirati għall-komunitajiet 
ta' vjaġġaturi sabiex l-aċċess tagħhom għall-edukazzjoni, is-saħħa u s-sigurtà soċjali jkun 
iffaċilitat;

13. Itenni r-rwol kruċjali tal-volontarjat u ċ-ċittadinanza attiva bħala strument ta' koeżjoni u 
azzjoni għall-ġlieda kontra d-disparitajiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali, billi 
jinkoraġġixxi liċ-ċittadini jinvolvu ruħhom fil-ħajja pubblika permezz tal-prattika tal-
isport, il-kultura, l-arti, l-attiviżmu soċjali u dak politiku;

14. Jitlob li jiġi garantit aċċess għall-programmi ta' mobilità għall-edukazzjoni u x-xogħol lill-
persuni żvantaġġati, u li jiżdied is-sehem tal-baġit imwarrab għal tali programmi; jiġbed l-
attenzjoni għall-fatt li "Żgħażagħ Attivi" għandu jippromwovi mobilità għall-apprentisti, 
it-trainees u l-studenti kollha u għar-rikonoxximent tal-ħiliet professjonali li nkisbu b'mod 
mhux formali u informali;

15. Jinkoraġġixxi inizjattivi anki interġenerazzjonali biex jitnaqqas id-distakk diġitali tal-
persuni żvantaġġati, billi jkunu pprovduti b'aċċess għat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, bi qbil mal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa;

16. Jistieden lill-Istati Membri jinkoraġġixxu t-tagħlim ta' teknoloġiji ġodda sa mill-bidu nett 
bħala parti mill-kurrikulu edukattiv;

17. Jappoġġa l-promozzjoni ta' progetti edukattivi u ta' taħriġ tat-tieni ċans, kif ukoll l-
iżvilupp ta' programmi semi-boarding u 'tutoraġġ' fl-iskejjel, anki mal-NGOs, permezz tal-
Fondi Strutturali u permezz ta' forom ta' għajnuna u appoġġ barra l-kurrikulu għal dawk li 
huma għaddejjin mill-akbar diffikultajiet; itenni ir-rwol kruċjali tal-organizzazzjonijiet 
biex jimmotivaw liż-żgħażagħ jipparteċipaw fi programmi mmirati lejn l-inklużjoni 
soċjali u l-ugwaljanza;

18. Jappella biex l-għarfien, l-esperjenza, il-kompetenzi informali u l-ħiliet tal-persuni 
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żvantaġġati f'sitwazzjonijiet ta' faqar u esklużjoni soċjali u/jew tal-komunitajiet 
tradizzjonali jiġu valorizzati u biex is-sistemi ta' konvalida tal-esperjenza miksuba f'taħriġ 
mhux formali u informali jiġu promossi, u barra minn hekk biex jiġi identifikat il-mod li 
bih dawn ikunu jistgħu jikkontribwixxu għall-integrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol;

19. Jistieden lill-Istati Membri jipprovdu opportunitajiet ta' taħriġ u titjib tal-ħiliet għal nisa 
wara perjodu ta' żmien barra mix-xogħol biex ikun żgurat li jistgħu jerġgħu jintegraw fl-
ambjent tax-xogħol u jitnaqqas ir-riskju li jitilfu l-impjiegi tagħhom;

20. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-
qasam tal-edukazzjoni u l-kultura, bl-għan li jnaqqsu l-faqar u l-esklużjoni soċjali f'pajjiżi 
bħal dawn, jappoġġaw l-iżvilupp u jevitaw immigrazzjoni mmexxija biss minn fatturi 
ekonomiċi.
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