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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 fl-UE, ir-rata ta' waqfien mill-iskola qabel iż-żmien hija attwalment ta' 14.4% 
u li saħansitra 17.4% minnhom spiċċaw biss l-iskola primarja;

2. Jindika li t-tnaqqis għal 10% għandu effett fuq it-tnaqqis tal-qgħad fost iż-żagħżagħ u fuq 
ir-rata ta' impjiegi, peress li attwalment 52% tal-individwi li waqfu mill-iskola qabel iż-
żmien huma bla xogħol;   huwa tal-fehma li, f'każ ta' tnaqqis tar-rata b'1% biss, ikunu 
jistgħu jiġu akkwistati madwar 500 000 ħaddiem potenzjali kkwalifikat;

3. Jissuġġerixxi li fi żmien sena, il-Kummissjoni tippreżenta lill-Kumitat stampa ġenerali, 
analiżi u evalwazzjoni tal-programmi nazzjonali ta' riforma;

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex janalizzaw il-problema tal-waqfien mill-iskola qabel iż-
żmien, fil-qies tal-protezzjoni tad-data, u sabiex jiżviluppaw pakketti ta' miżuri adegwati 
għall-prevenzjoni, l-intervent u l-kompensazzjoni; 

5. Jissuġġerixxi li l-iskejjel ikollhom forom flessibli tat-tagħlim immirati lejn il-ħtiġijiet tal-
istudenti, fejn huma primarjament l-iskejjel primarji u u l-iskejjel tal-ewwel fażi sekondarja 
li għandhom jiffaċċaw din l-isfida;  huwa tal-fehma li għal dan il-għan l-għalliema 
għandhom ikunu kkwalifikati b'mod korrispondenti;

6. Jindika li wieħed għandu jikkunsidra s-sitwazzjoni personali tal-istudenti, pereżempju s-
sess, il-livell baxx ta' edukazzjoni fil-familja jew il-kuntest ta' migrazzjoni, u li dawn l-
istudenti għandhom jiġu stimulati b'mod immirat;   jenfasizza li għandu jinħadem biex it-
tfal Roma u dawk mingħajr dokumenti jkunu jistgħu jkollhom aċċess għall-iskejjel; 

7. Jipproponi l-faċilitazzjoni tad-dħul fil-ħajja tax-xogħol lil dawk li abbandunaw l-iskola 
permezz ta' għajnuniet individwali speċjali dwar l-orjentazzjoni professjonali li 
jippermettulhom jakkwistaw ħiliet u kwalifiki aktar tard permezz ta' offerti speċifiċi;

8. Jipproponi proġett pilota, fil-kuntest tal-Baġit 2012, li huwa intiż biex jintegra b'suċċess 
fis-suq tax-xogħol persuni li waqfu mill-iskola qabel iż-żmien;

9. Jissuġġerixxi l-użu mmirat tal-fondi strutturali għal dawk li waqfu mill-iskola qabel iż-
żmien.


