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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 l-edukazzjoni u t-taħriġ huma kruċjali għall-integrazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-
xogħol u jenfasizza l-importanza li l-iskemi għat-tagħlim tul il-ħajja jkunu aċċessibbli 
għal kulħadd u biex l-individwi jitħejjew għall-ħiliet u l-kompetenzi msemmija fil-“Ħiliet 
Ġodda għal Impjiegi Ġodda”;

2. Jenfasizza l-importanza li ż-żgħażagħ jiġu megħjuna biex jibdew in-negozju tagħhom, u 
jirrakkomanda kampanja ta’ informazzjoni tal-UE, f’istituti edukattivi, li tkopri l-
intraprenditorija, il-kapital inizjali, it-tassazzjoni fuq negozju ġdid, appoġġ fit-taħriġ;

3. Iqis bħala essenzjali t-twaqqif ta’ sħubijiet bejn l-edukazzjoni u x-xogħol, u jappella għat-
titjib fil-mobilità tal-istudenti, l-għalliema u l-impjegati;

4. Jappoġġa l-għoti ta’ traineeships biex jikkumplimentaw il-curriculum tal-iskola, li jagħti 
lill-istudenti l-opportunità li jiksbu esperjenza ta’ xogħol, biex b’hekk ikun faċilitat id-
dħul tagħhom fis-suq tax-xogħol fil-futur;

5. Iqis l-iżvilupp ta’ internships bħala importanti ħafna għax dawn jagħtu l-opportunità li 
persuna tkun tista’ tibda taħdem anki bi ftit esperjenza u taħriġ minn qabel; iqis li l-
internships huma mezz utli ħafna biex persuna tgħaqqad l-edukazzjoni u x-xogħol, billi 
ċerti skemi wrew rata ta’ inseriment fl-impjieg ta’ 70% wara internship li jkun intemm 
b’suċċess;

6. Iqis li l-apprendisti għandhom jitħarrġu b’mod xieraq u li dan it-taħriġ fuq ix-xogħol 
għandu jservi bħala mezz biex jinkisbu l-kompetenzi u l-ħiliet; jappoġġa t-tisħiħ tar-rabta 
bejn l-edukazzjoni u x-xogħol, u jissuġġerixxi li flimkien mat-teknoloġija u x-xjenza 
għandhom jiġu mgħallma wkoll lingwi barranin;

7. Ifakkar li l-istrateġija l-ġdida tal-UE 2020 għandha rwol kruċjali fit-titjib tal-potenzjal taċ-
ċittadini għall-impjieg; iż-żgħażagħ huma fattur ewlieni biex jinkisbu l-għanijiet ta’ din l-
istrateġija, iqis bħala importanti li huma jingħataw edukazzjoni u taħriġ aħjar.


