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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. Jieħu nota tal-impatt tal-Istrateġija għaż-Żgħażagħ matul l-ewwel ċiklu (2010-2012) li qed 
tipprovdi qafas flessibbli biex ikun hemm involviment transsettorjali tal-Kummissjoni, l-
Istati Membri u l-partijiet interessati rilevanti;

2. Josserva li l-aspetti relatati mal-impjiegi fl-Istrateġija għaż-Żgħażagħ saru aktar urġenti 
minħabba l-kriżi attwali u minħabba livelli ferm allarmanti ta' qgħad taż-żgħażagħ;
jenfasizza li ċ-ċiklu li jmiss (2013-2015), filwaqt li jiffoka fuq il-qgħad, l-edukazzjoni u t-
taħriġ taż-żgħażagħ, għandu jikkontribwixxi għal żewġ objettivi ġenerali tal-Istrateġija 
għaż-Żgħażagħ li huma l-ħolqien ta' opportunitajiet indaqs fis-suq tax-xogħol u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali; 

3. Jenfasizza li għandha tingħata attenzjoni speċjali għal gruppi vulnerabbli f'riskju għoli ta' 
esklużjoni soċjali inklużi persuni li mhux qed isegwu xi programm ta' edukazzjoni jew 
taħriġ jew li huma qiegħda (NEETs), u żgħażagħ żvantaġġati; 

4. Jenfasizza l-ħtieġa tal-ġlieda kontra t-tluq bikri mill-iskola billi jsir djalogu bejn is-settur 
tal-edukazzjoni u s-servizzi pubbliċi u privati tal-impjiegi, kif ukoll permezz ta' rabtiet 
mill-qrib bejn taħriġ vokazzjonali inizjali u dak kumplimentari, u permezz ta' sistemi 
edukattivi mħallta;

5. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni għal Qafas ta' Kwalità għall-Iskemi ta' Taħriġ u l-
Alleanza għall-Apprendistati, bl-għan li jiġu promossi skemi ta' taħriġ ta' kwalità għolja 
fl-UE kollha; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw b'mod urġenti l-Garanzija għaż-
Żgħażagħ sabiex jikkumbattu l-qgħad taż-żgħażagħ, filwaqt li jutilizzaw is-EUR 6 biljun 
disponibbli bħala fondi tal-UE għall-Inizjattiva tal-Impjieg għaż-Żgħażagħ; jistieden lill-
Kummissjoni tagħti sostenn lill-Istati Membri li qed jimplimentaw il-Garanzija għaż-
Żgħażagħ;

6. Jenfasizza li l-fondi Ewropej jistgħu jservu ta' kumpliment importanti għal investimenti 
meħtieġa mill-baġits nazzjonali; jistieden lill-Istati Membri jisfruttaw il-potenzjal tal-Fond 
Soċjali Europew (FSE) meta jimplimentaw l-Istrateġija għaż-Żgħażagħ; jenfasizza li r-
riżorsi użati favur l-impjieg taż-żgħażagħ għandhom jitqiesu bħala investiment;

7. Jitlob l-involviment tal-partijiet interessati rilevanti kollha, b'mod partikolari s-sħab 
soċjali, fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija għaż-Żgħażagħ. 


