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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-promozzjoni tal-aċċess taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol, it-tisħiħ tal-istejtus ta’ 
min jitħarreġ, tal-internship u l-apprendistat
(2009/2221(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ evalwazzjoni tal-Istrateġija ta’ Lisbona SEC(2010)0114,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Ħiliet ġodda għal Impjiegi 
Ġodda - L-antiċipazzjoni u t-tlaqqigħ tas-suq tax-xogħol u l-ħiliet meħtieġa
(COM(2008)0868),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni - Anness għall-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Ħiliet ġodda għall-Impjieg
Ġodda(SEC(2008)3058),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Impenn Komuni għall-
Impjiegi (COM(2009)0257),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Ħiliet ġodda għal Impjiegi 
Ġodda - L-antiċipazzjoni u t-tlaqqigħ tas-suq tax-xogħol u l-ħiliet meħtieġa, adottata fi 
Brussell fid-9 ta’ Marzu 2009,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni biex jinġieb ’il quddiem is-sehem 
sħiħ taż-żgħażagħ fl-edukazzjoni, l-impjieg u s-soċjetà (COM(2007)0498), akkumpanjata
mid-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar l-Impjieg taż-żgħażagħ fl-
UE  (SEC(2007)1093),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Strateġija tal-UE għaż-
Żgħażagħ – Investiment u Responsabbilizzazzjoni. Metodu miftuħ u mġedded ta’
koordinazzjoni biex jindirizza l-isfidi u l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ 
(COM(2009)0200),

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-Promozzjoni tal-mobilità għat-
tagħlim taż-żgħażagħ (COM(2009)0329),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni intitolat l-Impjiegi fl-Ewropa 2009, 
Novembru 2009,

– wara li kkunsidra r-rapport indipendenti intitolat Ħiliet ġodda għal Impjiegi Ġodda: 
Azzjoni Issa mħejji għall-Kummissjoni, li jipprovdi pariri u rakkomandazzjonijiet ewlenin 
dwar aktar żvilupp tal-inizjattiva fil-kuntest tal-istrateġija futura tal-UE għall-2020 għat-
tkabbir u l-impjiegi, Frar 2010,

– wara li kkunsidra r-rapport indipendenti intitolat Aċċess għax-Xogħol: Prattiki attwali u 
ħtiġijiet futuri għall-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol taż-żgħażagħ, Iż-żgħażagħ li 
għandhom Impjieg u dawk Qiegħda: naħsbu dwar l-integrazzjoni aħjar tagħhom fis-suq 
tax-xogħol, ikkummissjonat mill-Kummissjoni fil-kuntest tal-Proġett taż-Żgħażagħ (ir-
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Rapport Finali dwar iż-Żgħażagħ, Settembru 2008),

– wara li kkunsidra r-riċerka tal-Eurofound dwar iż-Żgħażagħ u l-Impjiegi, Marzu 2007,

– wara li kkunsidra l-istudju tas-Cedefop dwar Il-professjonalizzazzjoni tal-gwida għall-
karrieri: Ħiliet tal-professjonist u r-rotot għall-kwalifiki fl-Ewropa, Marzu 2009,

– wara li kkunsidra r-riċerka tas-Cedefop dwar Ħiliet għall-futur tal-Ewropa: antiċipazzjoni 
tal-ħtiġijiet ta’ ħiliet okkupazzjonali, Mejju 2009,

– wara li kkunsidra r-raba’ rapport tas-Cedefop dwar l-edukazzjoni vokazzjonali u riċerka 
dwar it-taħriġ fl-Ewropa: rapport ta’ sintesi intitolat Nimmodernizzaw tal-edukazzjoni u t-
taħriġ vokazzjonali, Diċembru 2009,

– wara li kkundsidra l-Ħarsa Ġenerali lejn l-Impjieg 2008 tal-OECD intitolata Ser Nibdew 
bit-Tajjeb? Tranżizzjonijiet għas-Suq tax-Xogħol taż-Żgħażagħ f’Pajjiżi tal-OECD, 
Novembru 2008,

– wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għaż-Żgħażagħ li għandu l-għan li jippromwovi l-
parteċipazzjoni taż-żgħażagħ kollha fl-edukazzjoni, l-impjiegi u s-soċjetà, Marzu 2005,

– wara li kkunsidra l-Petizzjoni 1452/2008 mis-Sra Anne-Charlotte Bailly, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem il-Génération Précaire, dwar apprendistat ġust u aċċess xieraq taż-
żgħażagħ għas-Suq Ewropew tax-Xogħol,

– wara li kkunsidra s-sentenza (C-555/07) tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dwar il-prinċipju 
ta’ nondiskriminazzjoni abbażi tal-età , Jannar 2010,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 156 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni 
tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A7-0000/2010),

A. billi l-kriżi ekonomika kkawżat żieda qawwija fir-rata tal-qgħad fl-Istat Membri tal-UE; 
billli ż-żgħażagħ ġew affettwati  b’mod sproporzjonat minn din it-tendenza; billi aktar 
minn 5.5 miljun żgħażugħ fl-UE taħt il-25 sena kienu qiegħda f’Diċembru 2009, 
ekwivalenti għal 21.4% taż-żgħażagħ kollha,

B. billi l-qgħad u rata baxxa ta’ impjiegi taż-żgħażagħ jimponu spejjeż soċjali u ekonomiċi 
kbar, li jirriżultaw fit-telf ta’ opportunitajiet għal tkabbir ekonomiku, erożjoni tal-bażi tat-
taxxa li jdgħajjef l-investiment fl-infrastruttura u s-servizzi pubbliċi, żieda fl-ispejjeż tal-
għajnuna soċjali, investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ mhuwiex użat biżżejjed u r-riskju 
ta’ qgħad u esklużjoni soċjali fuq medda twila ta’ żmien.

C. billi l-projezzjonijiet ekonomiċi u demografiċi juru li se jiżdiedu 80 miljun opportunità ta’
xogħol fl-UE fl-għaxar snin li ġejjin, li l-maġġoranza tagħhom ser ikunu jeħtieġu 
ħaddiema li huma mħarrġa sew fis-sengħa tagħhom; billi r-rata ta’ impjegar għal persuni 
b’livelli għolja ta’ ħiliet madwar l-Ewropa inġenerali hija ta’ madwar 85%, għal persuni 
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b’livelli medji hija ta’ 70% u għal dawk b’livelli baxxi ta’ 50% ,

D. billi t-tranżizzjoni mill-edukazzjoni għax-xogħol u bejn l-impjiegi hija sfida strutturali 
għaż-żgħażagħ madwar l-UE kollha; billi l-apprendistati għandhom impatt ġeneralment 
pożittiv fuq l-aċċess taż-żgħażagħ għall-impjieg,

E. billi ż-żgħżażagħ sikwit jaffaċċjaw diskriminazzjoni fuq bażi ta’ età meta jidħlu fis-suq 
tax-xogħol; billi żgħażagħ nisa hemm aktar li jaffaċjaw il-qgħad u l-faqar minn żgħażagħ 
irġiel,

F. billi permezz ta’ xogħol diċenti ż-żgħażagħ, minn dipendenti soċjalment ikunu jistgħu 
jsiru awtosuffiċjenti, u b’hekk ikunu jistgħu jaħarbu l-faqar u jikkontribwixxu b’mod attiv 
għas-soċjetà, ekonomikament u soċjalment; filwaqt li leġiżlazzjoni diskriminatorja f’ċerti 
Stati Membri, bħall pagi minimi għaż-żgħażagħ fir-Renju Unit, ir-Revenu minimum 
d’insertion fi Franza u l-benefiċċji mnaqqsa tal-impjiegi għaż-żgħażagħ fid-Danimarka, 
jipprevienu liż-żgħażagħ milli jidħlu f’ħajja adulta, indipendenti,

G. billi l-punti ta’ referenza tal-Istrateġija ta’ Lisbona dwar iż-żgħażagħ ma ntlaħqux,

1. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu approċċ ibbażat fuq id-drittijiet 
lejn iż-żgħażagħ u l-impjiegi. L-aspett kwalitattiv ta’ xogħol diċenti għaż-żgħażagħ 
m’għandux ikun kompromess, l-istandards ewlenin tax-xogħol u standards oħra marbuta 
mal-kwalità tax-xogħol, bħall-ħin tax-xogħol, il-paga minima, is-sigurtà soċjali, u s-saħħa 
u s-sikurezza fuq ix-xogħol, għandhom ikunu kunsiderazzjonijiet ċentrali fl-isforzi li qed 
isiru;

Il-ħolqien tal-impjiegi u l-inklużjoni fis-suq tax-xogħol

2. Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jiddefinixxu strateġija tal-impjiegi għall-UE li 
tgħaqqad strumenti finanzjarji u politiki tal-impjieg sabiex jiġi evitat it-‘tkabbir tal-
qgħad’, u tinvolvi t-twaqqif ta’ punti ta’ referenza ambizzjużi għall-impjiegi taż-żgħażagħ; 

3. Jistieden lill-Istati Membri biex joħolqu inċentivi effiċjenti għal min iħaddem fis-settur 
pubbliku u privat biex iħaddem liż-żgħażagħ, jinvesti fil-ħolqien tal-impjiegi għaż-
żgħażagħ u jappoġġja l-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ; 

4. Jitlob lill-Istati Membri biex jistabbilixxu politiki inklussivi u mmirati għas-suq tax-
xogħol li jiżguraw l-inklużjoni dinjituża u xogħol li għandu skop għaż-żgħażagħ, eż. 
permezz tat-twaqqif ta’ netwerks inspirazzjonali, arranġamenti għal min jitħarreġ, ċentri 
internazzjonali tal-karrieri u ċentri taż-żgħażagħ għal gwida individwali;

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex tespandi l-kapaċità finanzjarja għall-Fond Soċjali Ewropew,
tassenja minimu ta’ 10% ta’ dan il-fond għal proġetti ligħandhom liż-żgħażagħ fil-mira u 
biex tiffaċilita l-aċċess għall-fond; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jimmiraw aħjar lejn iż-
żgħażagħ;

L-Edukazzjoni u t-tranżizzjoni mill-edukazzjoni għax-xogħol

6. Jitlob lill-Istati Membri biex jintensifikaw l-isforzi biex inaqqsu t-tluq kmieni mill-iskola 
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sabiex jiksbu l-mira ta’ Liżbona ta’ mhux aktar minn 10% ta’ dawk li jitilqu kmieni mill-
iskola sal-2012; jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu użu mill-firxa wiesgħa ta’ miżuri 
biex jiġġieldu t-tluq kmieni mill-iskola, eż. inaqqsu n-numru ta’ studenti f’kull klassi, 
jintroduċu konsulenti fl-iskejjel kollha, jistabbilixxu segwitu immedjat ta’ żgħażagħ li 
jitilqu kmieni mill-iskola; juża lill-Finlandja bħala eżempju ta’ pajjiż li naqqas b’suċċess 
in-numru ta’ żgħażagħ li jitilqu kmieni mill-iskola; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tikoordina proġett fuq l-aqwa prattiki;

7. Jitlob għal aktar taħriġ u aħjar; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex iħejju Karta 
Ewropea ta’ Kwalità dwar it-Taħriġ sabiex jiżguraw il-valur edukattiv tagħhom u jevitaw 
l-isfruttament;

8. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ kriżi, iż-żgħażagħ ifittxu l-edukazzjoni u għandhom ikunu 
inkuraġġati biex jagħmlu dan; jitlob lill-Istati Membri biex jiżguraw aċċess ugwali għall-
edukazzjoni għal kulħadd billi jiggarantixxu dritt minimu ta’ 12-il sena ta’ edukazzjoni 
bla ħlas u jiżguraw appoġġ finanzjarju għal studenti żgħażagħ, u jistieden lill-Istati 
Membri biex jinvestu aktar fl-edukazzjoni u t-taħriġ, anke jekk restrizzjonijiet fiskali 
huma preżenti;

9. Jitlob lill-Kummissjoni biex tespandi l-programmi tal-UE li jappoġġaw l-edukazzjoni u 
titjib fil-ħiliet bħat-Tagħlim tul il-Ħajja, il-Fond Soċjali Ewropew, l-Azzjonijiet Marie
Curie u l-Inizjattiva ta’ Edukazzjoni Xjentifika;

Adattament għall-ħtiġijiet tal-individwu u s-suq tax-xogħol

10. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw politiki u strateġiji bbażati 
fuq iċ-ċiklu tal-ħajja, li fihom l-edukazzjoni u l-impjiegi huma integrati aħjar, fejn 
tranżizzjoni sikura hija punt ewlieni u fejn hemm titjib kontinwu tal-ħiliet tal-forza tax-
xogħol;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tirrevedi l-istrateġija tal-flessigurtà sabiex tpoġġi s-sigurtà 
tat-tranżizzjoni fuq nett tal-aġenda filwaqt li toħloq mobilità u aċċess aktar faċli għaż-
żgħażagħ; jenfasizza li l-flessibilità mingħajr is-sigurtà soċjali mhix mod sostenibbli kif 
jiġu miġġielda l-problemi li jaffaċċjaw iż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol;

12. Jappella lill-Istati Membri biex jinkludu l-erba’ komponenti tal-flessigurtà fil-pjanijiet 
nazzjonali għall-istrateġiji tal-impjiegi taż-żgħażagħ, jiġifieri:

a. arranġamenti flessibbli u affidabbli,

b. programmi komprensivi ta’ tagħlim tul il-ħajja li jiżguraw l-iżvilupp kontinwu tal-
ħiliet,

c. politiki effettivi tas-suq tax-xogħol attiv li jiffukaw fuq il-ħiliet u l-inklużjoni,

d. sistemi tas-sigurtà soċjali li jipprovdu liż-żgħażagħ b’siġurtà fit-tranżizzjoni, aktar 
milli jġiegħluhom ikunu flessibbli;

13. Jitlob lill-Istati Membri u l-imsieħba soċjali biex jiżguraw xogħol ta’ kwalità u jevitaw li 
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ż-żgħażagħ jaqgħu fin-‘nassa tal-prekarjetà’; u jitlob lill-imsieħba soċjali, f’koperazzjoni 
mal-Kummissjoni , biex jistabbilixxu u jimplimentaw standards minimi li jipproteġu lil 
dawk li jaħdmu f’impjiegi mhux siguri u ta’ kwalità baxxa;

Żvantaġġi u diskriminazzjoni 

14. Jitlob lill-Kummissjoni għal reviżjoni tal-liġi nazzjonali eżistenti li taffettwa liż-żgħażagħ 
f’kull Stat Membru  biex tivverifika l-kompatibilità mad-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-
Impjiegi; 

15. Jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jipprovdu opportunijiet aħjar ta’ kura tat-tfal 
għal ġenituri żgħażagħ, u b’hekk tiġi ffaċilitata l-possibilità li l-ommijiet żgħażagħ
jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol; 

16. Jitlob lill-Istati Membri biex jintroduċu miżuri ta’ azzjoni affirmattivi għaż-żgħażagħ 
f’dawk l-oqsma tas-suq fejn iż-żgħożija ftit li xejn hija rappreżentata, sabiex jingħelbu l-
konsegwenzi ta’ diskriminazzjoni ta’ qabel fuq bażi tal-età u tinħoloq forza tax-xogħol 
tabilħaqq bi kwalitajiet differenti; jenfasizza l-esperjenza tajba fir-rigward ta’ azzjoni 
affirmattiva fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni;

17. Jirrikonoxxi l-importanza li ż-żgħażagħ jkunu kapaċi jkunu indipendenti finanzjarjament u 
jitlob lill-Istati Membri biex jiżguraw li ż-żgħażagħ kollha huma individwalment intitolati 
għal livell minimu ta’ dħul li jiżgura għalihom il-possibilità li huma jgħixu ħajja adulta 
indipendenti;

Strateġiji u għodod ta’ goernanza fil-livell tal-UE

18. Jissuġġerixxi lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jressqu Garanzija Ewropea għaż-Żgħażagħ li 
tiżgura d-dritt għal kull żgħażugħ fl-UE li jiġi offrut impjieg, appendistat, taħriġ 
addizzjonali jew xogħol u taħriġ ikkumbinati wara perjodu massimu ta’ 6 xhur bla 
impjieg;

19. Jilqa’ l-progress li qed isir biex tiġi definita l-Istrateġija tal-UE għall-2020 iżda 
jiddispjaċih li ma kienx hemm evalwazzjoni pubblika u trasparenti tal-Istrateġija ta’
Lisbona, u b’mod partikolari tal-Patt Ewropew għaż-Żgħażagħ, inklużi l-punti ta’
referenza għaż-żgħażagħ, u jiddispjaċih li l-imsieħba soċjali, is-soċjetà ċivili u l-
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ ma kinux ikkonsultati biżżejjed matul il-proċess ta’
żvilupp tal-Istrateġija tal-UE għall-2020.

20. Jitlob għal punti ta’ referenza ġodda u vinkolanti; jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa 
l-punti ta’ referenza eżistenti għaż-żgħażagħ u l-Garanzija taż-Żgħażagħ kull sena sabiex 
dawn iwasslu biex jintlaħqu riżultati u progress;

21. Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jaqblu li u jaħdmu fuq għodod ta’ governanza 
ġodda u mtejba għax-xogħol fuq l-impjiegi taż-żgħażagħ;

22. Jissuġġerixxi l-formazzjoni ta’ grupp ta’ ħidma permanenti taż-żgħażagħ tal-UE li jinvolvi 
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, l-Istati Membri, il-Kummissjoni, il-Parlament u l-
imsieħba soċjali biex jimmonitorja żviluppi dwar l-impjiegi taż-żgħażagħ, jippermettu 
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politiki trasversali, jqasmu l-aqwa eżempji prattiki u jibdew politiki ġodda;

23. Jitlob lill-Istati Membri biex jevalwaw impatti tal-politika fuq iż-żgħażagħ, jinkludu liż-
żgħażagħ fil-proċessi kollha u jistabbilixxu Kunsilli taż-Żgħażagħ biex jimmonitorjaw 
politiki marbuta maż-żgħażagħ;

24. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.



PR\806138MT.doc 9/10 PE439.253v01-00

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Hekk kif it-tnaqqis ekonomiku kkawża żieda kbira fir-rati ta’ qgħad fl-UE27, huwa ċar li ż-
żgħażagħ intlaqtu b’mod ħażin u disproporzjonat. Illum, aktar minn 5.5 miljun żgħażugħ taħt 
il-25 huma qiegħda, ekwivalenti għal 21.4 fil-mija, li huwa ogħla darbtejn iktar mir-rata 
ġenerali tal-qgħad. Sfortunatament iż-żmien mhux qed iġib miegħu għajnuna għaż-żgħażagħ 
tal-Ewropa: ir-rati ta’ qgħad huma mistennija jogħlew anke aktar.

Il-qgħad fost iż-żgħażagħ huwa wieħed mill-aktar problemi urġenti tal-Ewropa. Nirriskjaw 
nitilfu ġenerazzjoni minħabba l-esklużjoni soċjali, filwaqt li nilagħbu mal-futur ekonomiku u 
soċjali tal-UE. 

Il-qgħad fost iż-żgħażagħ jimponi spejjeż soċjali u ekonomiċi kbar fuq is-soċjetajiet tagħna, li
jirriżultaw f’telf ta’ opportunitajiet għal tkabbir ekonomiku, erożjoni tal-bażi tat-taxxa li 
ddgħajjef l-investiment fl-infrastruttura u s-servizzi pubbliċi, żieda fl-ispejjeż tal-għajnuna 
soċjali, u investiment li mhux utilizzat bis-sħiħ fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Iż-żgħożija fl-
Ewropa hija kaxxa ta’ teżori f’forma ta’ riżorsi umani li mhumiex użati. Il-prospetti 
ekonomiċi u soċjali jitolbu għal azzjoni.

Meta wieħed jibda l-ħajja tal-età tax-xogħol bħala qiegħed, jinħolqu feriti personali għal 
medda twila ta’ żmien. Studji jindikaw b’mod ċar li dawk li jkunu qiegħda meta jkunu 
żgħażagħ ikomplu jsofru mill-impatti ta’ dan anke aktar tard fil-ħajja. Il-qgħad waqt iż-
żgħożija jżid ir-riskju ta’ qgħad għal medda twila ta’ żmien u jħalli impatti negattivi fuq il-
livelli ta’ dħul aktar tard fil-ħajja. Barra minn hekk, meta jiżdied il-qgħad, ir-rati ta’ faqar, 
mard, kriminalità u suwiċidju jiżdiedu. Ma nistgħux naċċettaw li nitilfu ż-żgħażagħ Ewropej 
minħabba l-esklużjoni soċjali. 

Il-kriżi ekonomika mhux biss ħolqot ostakoli għaż-żgħażagħ biex jaċċessaw is-suq tax-xogħol 
u jgħixu ħajja adulta, indipendenti. Sa mit-tmeninijiet kien hemm fowkus speċjali fuq l-
ostakoli fis-suq tax-xogħol esperjenzati miż-żgħażagħ. Xi fatti jindikaw il-gravità tal-
problema: 

Mhux biss li ħafna drabi iktar żgħażagħ ikunu qiegħda minn ħaddiema adulti, iżda huma 
wkoll aktar impjegati f’impjiegi prekarji, temporanji u ta’ kwalità baxxa, b’pagi aktar baxxi u 
anqas sigurtà soċjali. Barra minn hekk il-ħaddiema żgħażagħ jesperjenzaw standards aktar 
baxxi ta’ saħħa u sigurtà tax-xogħol u huma tal-anqas 50 fil-mija aktar fiċ-ċans li jweġġgħu 
fuq il-post tax-xogħol milli mill-kontropartijiet aktar esperjenzati tagħhom.

L-aħbar it-tajba hija li hemm ħafna x’wieħed jista’ jikseb jekk jirnexxilna ninkludu liż-
żgħażagħ fil-forza tax-xogħol u fis-soċjetà. Il-promozzjoni ta’ aktar impjiegi u impjiegi aħjar 
għaż-żgħażagħ għandha bosta impatti pożittivi: Tqanqal effetti ta’ tkattir u tkabbir fl-
ekonomiji u s-soċjetajiet tagħna, iżżid id-domanda għall-investiment u l-konsum kif ukoll 
tassigura rabtiet soċjali aktar stabbli u koeżivi tul il-ġenerazzjonijiet. Fl-aħħar iżda mhux l-
anqas: permezz ta’ xogħol diċenti ż-żgħażagħ, minn dipendenti soċjalment ikunu jistgħu jsiru 
awtosuffiċjenti, u b’hekk ikunu jistgħu jaħarbu l-faqar u jikkontribwixxu b’mod attiv għas-
soċjetà, ekonomikament u soċjalment.

L-Istati Membri kollha għandhom jieħdu azzjoni u jiġġieldu l-qgħad fost iż-żgħażagħ bil-
prijoritajiet u l-istrateġiji tal-politika li jirriflettu  l-ispeċifitajiet nazzjonali. Iżda fl-istess ħin l-
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UE kollha jeħtieġ li taqbel dwar strateġiji komuni. Biex wieħed jilħaq l-isfida ppreżentata 
miż-żgħażagħ jeħtieġ approċċ integrat u koerenti li jikkumbina interventi f’livelli makro u 
mikroekonomiċi, jiffoka fuq il-forniment u d-domanda tax-xogħol u jindirizza kemm il-
kwantità kif ukoll il-kwalità tal-impjieg.  Taħlita koerenti ta’ politiki tal-edukazzjoni, tal-
finanzi, tal-impjiegi u tas- soċjetà hija meħtieġa. 

B’investimenti politiċi u ekonomiċi f’impjiegi, edukazzjoni u taħrig ġodda, f’sistemi aktar 
sodi ta’ sigurtà soċjali, f’suq tax-xogħol aktar dinamiku u f’xogħol diċenti - aħna nistgħu 
nbiddlu s-suq tax-xogħol Ewropew u norjentaw mill-ġdid it-tendenzi attwali lejn futur aħjar 
għaż-żgħażagħ.

Ejja npoġġu liż-żgħażagħ fuq nett fl-aġenda politika. Ejja nidħlu għal din l-isfida. Ejja nibdlu 
Ġenerazzjoni Mitlufa f’Ġenerazzjoni ta’ Tama.


