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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:

1. Jenfasizza li l-objettiv ta' kull inizjattiva għandu jkun li ż-żgħażagħ jitħarrġu għal Ewropa 
tal-futur, jiġifieri li ż-żgħażagħ kollha jingħataw il-possibilità li jirċievu taħriġ skolari, 
professjonali u universitarju li jkun orjentat lejn l-esiġenzi teknoloġiċi ta' soċjetà moderna 
u sostenibbli;

2. Jenfasizza li għandu jiġi eliminat il-qgħad fost iż-żgħażagħ, li skont l-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol mhux ikkawżat mil-livell tad-dħul u l-ispejjeż addizzjonali 
marbutin mas-salarju, mid-drittijiet ta' parteċipazzjoni jew l-istandards tas-sigurtà soċjali, 
u li l-kuntratti kollha tax-xogħol għandhom jipprevedu drittijiet soċjali mingħajr 
restrizzjonijiet sa mill-ewwel jum ta' ħidma, u jirrifjuta kwalunkwe proposta li titbiegħed 
minn dan il-prinċipju;

3. Itenni l-importanza ta' objettivi konkreti u verifikabbli fl-implimentazzjoni tal-linji gwida 
integrati tal-Istrateġija UE 2020 biex jitnaqqas il-qgħad fost iż-żgħażagħ; hu tal-fehma li 
l-gruppi fil-mira u l-indikaturi proposti fl-inizjattiva għandhom jiġu sorveljati mill-
Kummissjoni u li l-progress għandu jitkejjel matul l-implimentazzjoni permezz ta' 
indikaturi ċari; 

4. Hu tal-fehma li l-mobilità volontarja, fil-qafas tat-taħriġ skolari u professjonali u għal 
skopijiet ta' impjieg, għandha tiġi promossa għaż-żgħażagħ kollha, irrispettivament mis-
sitwazzjoni finanzjarja tagħhom, filwaqt li kull persuna tkun tista' tiddetermina l-grad ta' 
mobilità tagħha b'mod individwali; 

5. Jenfasizza li t-tranżizzjoni mill-iskola, it-taħriġ professjonali u t-taħriġ superjuri għall-
attività professjonali mħallsa għandha titħejja aħjar u immedjatament u jilqa' l-inizjattiva 
"Garanzija Ewropea għaż-Żgħażagħ"; hu tal-fehma li s-sħab soċjali u l-
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ għandhom ikunu involuti fl-iżvilupp ta' strateġija 
sostenibbli biex jitnaqqas il-qgħad taż-żgħażagħ billi l-kwalifiki miksuba jiġu rikonoxxuti 
b'mod formali;

6. Hu tal-fehma li l-ambjent familjari u soċjali taż-żgħażagħ flimkien mal-iskola għandhom 
jissaħħu fil-qasam tal-orjentazzjoni professjonali u tat-tfittxija għax-xogħol;

7. Hu tal-fehma li għandha tiġi eliminata l-imġiba tal-għażla tax-xogħol li tibbaża ruħha fuq 
ġeneru speċifiku, li għandhom jittieħdu miżuri li jippreżentaw liż-żgħażagħ stampa 
kompleta tal-possibilitajiet professjonali u li għandu jitqajjem minn kmieni u jiġi 
inkoraġġut l-interess, b'mod speċjali tat-tfajliet, fi professjonijiet matematiċi u tekniċi ;

8. Jenfasizza li politika attiva tas-suq tax-xogħol, inklużi programmi tax-xogħol għaż-
żgħażagħ iffinanzjati pubblikament, u l-ħolqien ta' impjiegi ġodda, sostenibbli u ta' 
kwalità tajba, huma kundizzjonijiet essenzjali sabiex jiġi eliminat il-qgħad fost iż-
żgħażagħ, u li l-Fondi eżistenti, bħal pereżempju l-FSE, għandhom jintużaw b'mod iktar 
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immirat għal dan l-iskop;

9. Jenfasizza li ż-żgħażagħ li mill-bidu jkollhom opportunitajiet ħżiena li jirnexxu 
għandhom jitħejjew għas-suq tax-xogħol permezz ta' appoġġ individwali u li l-postijiet ta' 
taħriġ iffinanzjati pubblikament huma strument effettiv għall-integrazzjoni taż-żgħażagħ 
li huma partikolarment żvantaġġati;

10. Jenfasizza li l-apprendistati fil-fażijiet kollha tal-orjentazzjoni professjonali huma mezz 
xieraq biex jinstab impjieg, imma dawn m'għandhomx jissostitwixxu postijiet regolari ta' 
xogħol u għandhom jiggarantixxu dħul suffiċenti u protezzjoni soċjali, u li għandu jiġi 
applikat qafas ta' kwalità Ewropew għall-aprendistati; 

11. Jenfasizza li ż-żgħażagħ għandu jkollhom aċċess għal taħriġ professjonali kontinwu matul 
l-attività professjonali tagħhom u li t-tagħlim tul il-ħajja għandu jitħeġġeġ sa mid-dħul fil-
ħajja professjonali.


