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

2. Iqis li l-miżuri proposti mill-komunikazzjoni tal-Kummissjoni jkunu jeħtieġu 
koordinazzjoni qawwija ta’ poltiki;għalhekk iħeġġeġ lill-Istati Membri u partikolarment 
lill-ministeri relevanti jimpenjaw ruħhom aktar mill-qrib fil-proċess tal-identifikazzjoni 
bikrija tal-bżonnijiet ta’ ħiliet;jemmen bis-sħiħ li hu essenzjali li meta programmi 
edukattivi u ta’ taħriġ ikunu qed jitfasslu jkun hemm komunikazzjoni effettiva bejn min 
iħaddem u l-istituzzjonijiet edukattivi bl-użu ta’ mekkaniżi speċifiċi;

3. Jirrikonoxxi li l-ħolqien ta’ għodda online bħall-“EU Skills Panorama’  jista’ jgħin lill-
ħaddiema tal-ġejjieni 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 
din il-previżjoni għandha tkun mifruxa fuq qafas ta’ 10 snin;

4. Ifakkar li l-universitajiet jista’ jkollhom rwol kwuċjali fl-ekonomija reġjunali tal-Istati 
Membri u li l-universitajiet huma postijiet uniċi fejn l-innovazzjoni, l-edukazzjoni u r-
riċerka jimxu flimkien u jistgħu jwasslu għall-ħolqien ta’ impjiegi; jindika l-fatt li l-
kooperazzjoni bejn l-universitajiet, ir-reġjuni, il-gvernijiet u n-negozji hija fundamentali;

5. Jenfasizza l-bżonn li tinżamm it-tradizzjoni tas-snajja’ u l-ħiliet relatati magħhom u li 
jiġu stabbiliti strateġiji għal intraprendituri bl-imnut ta’ snajja’ sabiex tinżamm l-identità 
kulturali tas-settur tas-snajj’a;

6. Jistieden lill-Kummissjoni żżid il-viżibilità tal-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;

7. Jindika l-fatt li l-abilità ta’ komunikazzjoni b’lingwi barranin hija kkunsidrata importanti 
għaċ-ċittadini kollha tal-UE u titqies bħala ħila utli minn min iħaddem meta jevalwa l-
applikanti; għalhekk jinkuraġġixxi dan ir-rekwiżit ta’ litteriżmu u jappoġġa l-iżvilupp tat-
tagħlim tal-lingwi;

8. Jiirrikonoxxi li sistemi ta’ edukazzjoni għolja 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 opportunitajiet ta’  nternships u xogħol; jitlob 
għalhekk li jkun hemm aktar kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u 
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l-SMEs.


