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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, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-importanza tal-investiment fit-tagħlim sabiex jintlaħqu l-miri tal-Ewropa 
2020 u tissaħħaħ il-kompetittività Ewropea, u jħeġġeġ lill-Istati Membri biex itejbu l-
aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja (LLL) għal kulħadd minkejja l-proċessi baġitarji ta’ 
konsolidazzjoni;

2. Ifakkar li hemm bżonn ta’ livell ogħla ta’ ħiliet u għarfien sabiex jitnaqqas il-qgħad, tiġi 
ffaċilitata l-mobilità ġeografika volontarja, tiġi promossa l-mobilità professjonali, u sabiex 
l-industrija Ewropea, b’mod partikolari l-SMEs, tiġi pprovduta b'ħaddiema edukati u 
mħarrġa kif xieraq;

3. Jenfasizza l-bżonn għal gwida edukazzjonali u vokazzjonali li tgħin lill-istudenti, lill-
apprentisti u lill-ħaddiema biex jidentifikaw il-pjan ta' edukazzjoni u taħriġ li jissodisfa bl-
aħjar mod l-inklinazzjonijiet u l-interessi tagħhom, u jirrikonoxxi li l-antiċipazzjoni tat-
tendenzi tas-suq tax-xogħol tista’ tkun utli ħafna għal dawk kollha involuti sabiex 
jimmiraw aħjar l-azzjonijiet tagħhom u jagħmlu għażliet infurmati;

4. Jesprimi d-dispjaċir tiegħu rigward it-tnaqqis fil-fondi għall-edukazzjoni u n-nuqqas ta' 
esperjenzi prattiċi ta' taħriġ offruti mill-impriżi minħabba l-kriżi;

5. Ifakkar li min iħaddem għandu r-responsabbiltà ewlenija li jagħmel it-tagħlim tul il-ħajja 
realtà għal kulħadd, u jħeġġiġhom biex jiffaċilitaw it-taħriġ kontinwu matul il-karrieri tal-
ħaddiema; 

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jistabbilixxu miri ambizzjużi għalihom infushom u 
japplikaw politiki innovattivi sabiex jittrattaw it-tluq mill-iskola qabel il-waqt u jitlob għal 
mogħdijiet diversifikati u flessibli ta' tagħlim li jakkomodaw il-bżonnijiet ta' studenti 
differenti, l-introduzzjoni ta' sistemi dupliċi li jgħaqqdu flimkien l-istudju u t-tagħlim 
prattiku kif ukoll opportunitajiet aħjar fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali;

7. Jitlob għal djalogu intensifikat dwar il-politiki u għal kooperazzjoni fir-rigward tal-
edukazzjoni u t-taħriġ bejn l-Unjoni u l-imsieħba internazzjonali tagħha li jirriflettu ż-
żieda fl-interdipendenzi ekonomiċi, soċjali u politiċi u li jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni tad-dimensjoni esterna tal-Ewropa 2020.


