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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ: soluzzjonijiet possibbli
(2013/2045(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Ġunju 2010 dwar "il-promozzjoni tal-
aċċess taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol, it-tisħiħ tal-istejtus ta' min jitħarreġ, tal-
internship u l-apprendistat,1

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Inizjattiva għall-Opportunitajiet 
taż-Żgħażagħ" (COM (2011)0933), u r-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-24 ta’ Mejju 2012 
dwar l-Inizjattiva Opportunitajiet għaż-Żgħażagħ u l-mistoqsija għal tweġiba orali tiegħu 
lill-Kummissjoni dwar l-Inizjattiva Opportunitajiet għaż-Żgħażagħ 2(O-000106/2012 –
B7-0113/2012),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
Inizjattiva għall-Opportunitajiet taż-Żgħażagħ (COM(2012)0727),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ‘Żgħażagħ Mobbli’ 
(COM(2010)0478),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-impjiegi taż-
żgħażagħ għall-kisba tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020, adottati fil-Lussemburgu 
fis-17 ta' Ġunju 2011,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew dwar Inizjattiva tal-Impjiegi taż-
Żgħażagħ tas-7 ta' Frar 2013,

– wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni tal-5 ta' Diċembru 2012 għal 
Konsultazzjoni tat-tieni stadju tal-imsieħba soċjali fil-livell Ewropew dwar l-istabbiliment 
ta' Qafas ta' Kwalità dwar l-Iskemi ta' Taħriġ (COM(2012)0728),

– wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni tal-5 ta' Diċembru 2012 għal 
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-Twaqqif ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ 
(COM(2012)0729),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Eurofound tat-13 ta' Ġunju 2012 intitolat "Youth 
Guarantee: Experiences from Finland and Sweden",

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' Jannar 2013 dwar Garanzija għaż-Żgħażagħ3,

– wara li kkunsidra l-ftehim politiku li ntlaħaq fil-Kunsill fit-28 ta' Frar 2013 dwar 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-Istabbiliment ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ,

                                               
1 Testi adottati, P7_ TA(2010)0262.
2 O-000106/2012; B7-0113/2012
3 Testi adottati, P7_ TA(2013)0007.
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– wara li kkunsidra l-kommunikazzjoni 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-proposta għal emenda għall-proposta tal-Kummissjoni għal 
"Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1081/2006’ (COM(2011)0607),

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Membri tal-Kunsill Ewropew tat-30 ta’ Jannar 2012 
bit-titolu ‘Lejn Konsolidazzjoni Favur it-Tkabbir u Tkabbir Favur l-Impjiegi’,

– 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-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi (A7-0000/2013),

A. billi f'Jannar 2013, 23% taż-żgħażagħ attivi kienu qiegħda, b'rati li jvarjaw minn 15% jew 
anqas fl-Awstrija, id-Danimarka, il-Ġermanja u l-Pajjiżi l-Baxxi għal aktar minn 55% fil-
Greċja u fi Spanja, u b'hekk dan jindika differenzi ġeografiċi kbar;

B. billi fl-2011, 7.5 miljun ta' żgħażagħ bejn il-15 u l-24 sena u 6.5 miljun bejn il-25 u d-29 
sena ma kinux qed jistudjaw, jaħdmu jew jistħarġu (NEETs), u fosthom hemm membri ta' 
gruppi vulnerabbli bħal pereżempju żgħażagħ bi problemi tas-saħħa jew diżabilitajiet u 
ommijiet mingħajr sieħeb, u billi dan l-iżvilupp jinvolvi konsegwenzi soċjali serji bħal 
pereżempju prospetti futuri ħżiena jew mhux sikuri ta' impjiegi jew saħansitra 
disfunzjonijiet mentali u fiżiċi; billi x'aktarx li dawn il-problemi jiżdiedu fil-futur qrib;

C. billi fl-2011, it-telf ekonomiku minħabba n-nuqqas ta' impenn taż-żgħażagħ fis-suq tax-
xogħol kien stmat għal EUR 153 biljun, li jikkorrispondi għal 1.2 % tal-PDG tal-UE1; billi 
dan jirrappreżenta piż soċjali u ekonomiku serju;

D. billi ż-żgħażagħ ikunu partikolarment żvantaġġati matul kriżi ekonomika, aktar mill-
maġġoranza tal-gruppi; billi għal ħafna żgħażagħ il-qgħad attwali jista' jinbidel f'qgħad 
fit-tul, u dan joħloq riskji ta' esklużjoni soċjali; billi dan għandu konsegwenzi allarmanti 
għal ħafna żgħażagħ peress li huma ma jibqgħux ikollhom fiduċja fihom infushom, ma 
jwettqux l-ambizzjonijiet tagħhom u jdumu ma jibdew il-ħajja adulta indipendenti 
tagħhom, inkluż il-bidu ta' familja, u minħabba f'hekk dan ikollu wkoll konsegwenzi għas-
soċjetà billi jaffettwa b'mod negattiv is-sitwazzjoni soċjali, ekonomika u demografika fl-
Ewropa;

E. billi fil-kuntest tal-Istrateġija ta' Lisbona 2000-2010, l-UE impenjat ruħha li ttejjeb il-
livelli tal-edukazzjoni, tnaqqas ir-rata tal-persuni li jħallu l-edukazzjoni kmieni għal inqas 
minn 10 % sal-2020 u li żżid ir-rata ta’ persuni li jispiċċaw l-edukazzjoni terzjarja jew dik 
ekwivalenti għal mill-inqas 40 %,

                                               
1 Eurofound (2012), ‘NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs 
and policy responses in Europe’. Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, il-Lussemburgu.
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F. billi l-SMEs, li huma l-forza prinċipali għat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għall-kisba tal-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020, tilfu aktar minn 3.5 miljun impjieg 
minħabba l-kriżi ekonomika, fejn l-għeluq ta' postijiet tax-xogħol affettwa l-ħaddiema 
kollha, inklużi ż-żgħażagħ;

G. billi l-kriżi ekonomika li bdiet fl-2008 affettwat b'mod negattiv kemm lid-domanda kif 
ukoll lill-provvista fis-suq tax-xogħol, u b'hekk żiedet b'mod dramatiku l-inċertezza tal-
prospetti ta' impjiegi u għamlitha essenzjali li l-persuni qiegħda kollha jkunu informati 
aħjar dwar il-prospetti ta' impjiegi;

1. Jenfasizza li l-miżuri politiċi implimentati mill-Istati Membri jeħtieġu jkunu diversifikati 
u għandhom jindirizzaw l-ostakli potenzjali kollha li jiltaqgħu magħhom iż-żgħażagħ fi 
triqthom lejn impjieg sostenibbli, u għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-gruppi 
vulnerabbli li għandhom aktar ċans li jbatu minn żvantaġġi multipli.

2. Jenfasizza li l-involviment tal-partijiet interessati rilevanti kollha, inklużi l-provvedituri ta' 
taħriġ u edukazzjoni, impjegaturi individwali, servizzi ta' impjiegi pubbliċi u privati, 
imsieħba soċjali, organizzazzjonijiet tat-tielet settur, awtoritajiet tas-saħħa u oħrajn, huwa 
essenzjali għall-implimentazzjoni b'suċċess ta' varjetà ta' miżuri li jħaddnu l-impjiegi taż-
żgħażagħ u l-impjegabilità b'mod integrat. jenfasizza li l-miżuri jeħtieġu jkunu flessibbli 
sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet li dejjem qegħdin jiżviluppaw fis-suq tax-xogħol;

3. Jirrikonoxxi s-sitwazzjoni partikolarment diffiċli f'ċerti reġjuni fejn il-livell tal-qgħad fost 
iż-żgħażagħ huwa aktar minn 25 %; jilqa' l-fatt li l-appoġġ tal-UE għall-impjiegi taż-
żgħażagħ se jissaħħaħ aktar permezz ta' proposta ta' Inizjattiva tal-UE tal-Impjiegi taż-
Żgħażagħ, b'baġit ta' EUR 6 biljuni matul perjodu ta' seba' snin bejn l-2014 u l-2020;

4. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-EPSCO fit-28 ta' Frar 2013 li jintlaħaq ftehim dwar 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ; 
jirrakkomanda l-estensjoni tal-eliġibilità għall-gradwati li għandhom inqas minn 30 sena; 
jenfasizza li s-suċċess ta' din il-miżura se jiddependi ħafna fuq fatturi oħra, bħal 
pereżempju l-infrastruttura u l-kapaċità tal-pubbliku u servizzi ta' impjiegi privati msaħħa, 
id-disponibilità tal-postijiet tal-istudenti, il-provvediment ta' taħriġ u, apprendistati, u t-
trasferabilità u l-implimentazzjoni ta' esperjenzi li rnexxew fi Stati Membri oħra; 
jenfasizza li l-Garanzija għaż-Żgħażagħ teħtieġ tiġi integrata fi ħdan il-qafas usa' ta' 
politiki attivi dwar is-suq tax-xogħol filwaqt li jiġu żgurati standards ta' kwalità għolja;

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jsaħħu l-appoġġ tagħhom għall-impriżi, kooperattivi u 
organizzazzjonijiet tat-tielet settur li jixtiequ jipparteċipaw fl-iskemi tal-Garanzija għaż-
Żgħażagħ b'kooperazzjoni mill-qrib ma' servizzi ta' impjiegi pubbliċi u privati, inkluż 
permezz ta' inċentivi tat-taxxa, sussidji għal spejjeż fissi tal-impjiegi, u l-possibilità tal-
aċċess għall-finanzjament għal taħriġ fuq il-post, li se jappoġġaw l-impriżi fil-
provvediment ta' impjiegi ta' kwalità għolja u offerti ta' taħriġ, u se jirrappreżentaw 
investiment fil-potenzjal taż-żgħażagħ b'mod effikaċi u mmirat;

6. Jistieden lill-Istati Membri jfasslu strateġiji ta' sensibilizzazzjoni addizzjonali speċifiċi 
rigward in-NEETs, li għandhom jgħaqdu forom effikaċi ta' interventi mmirati lejn l-
indirizzar tat-tluq kmieni mill-iskola u l-integrazzjoni mill-ġdid ta' dawk li jitilqu kmieni 
mill-iskola bi strateġiji li jiffaċilitaw tranżizzjoni mingħajr xkiel mill-edukazzjoni għax-
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xogħol, u żieda fl-impjegabilità taż-żgħażagħ, flimkien mat-tneħħija tal-ostakli prattiċi u 
loġistiċi li jiffaċċjaw iż-żgħażagħ bi bżonnijiet aktar kumplessi.

7. Jappoġġa l-istabbiliment tal-Programm Erasmus għal Kulħadd u l-ħolqien ta' kapitolu 
separat għaż-żgħażagħ kif ukoll allokazzjoni separata tal-baġit, flimkien ma' appoġġ 
miżjud għal dawk li huma attivi fix-xogħol taż-żgħażagħ b'mod mhux istituzzjonalizzat; 
huwa tal-opinjoni li l-kisba ta' ħiliet addizzjonali u differenti, permezz ukoll ta' studju 
barra, se tippromwovi wkoll il-parteċipazzjoni tal-persuni fis-soċjetà u ttejjeb il-prospetti 
tagħhom fis-suq tax-xogħol;

8. Jistieden lill-Istati Membri jappoġġaw l-impjieg indipendenti fost iż-żgħażagħ billi 
joħolqu faċilitajiet u kundizzjonijiet preferenzjali għall-bidu tan-negozju tagħhom stess, 
permezz ta' pereżempju t-tnaqqis tal-burokrazija u l-introduzzjoni ta' politiki favorevoli 
dwar it-taxxa;

9. Jilqa', fil-kuntest tal-promozzjoni tal-impjieg indipendenti fost iż-żgħażagħ, is-suċċessur 
propost għall-Faċilità ta' Mikrofinanzjament Progress inkluża fil-Programm għall-Bidla 
Soċjali u l-Innovazzjoni għall-perjodu bejn l-2014 u l-2020, sabiex id-domanda tiġi 
sodisfata aħjar, anke fost iż-żgħażagħ;

10. Jitlob approċċ politiku olistiku ambizzjuż li jeżamina l-inizjattivi tal-edukazzjoni, taħriġ, 
impjieg u impjieg indipendenti, għaż-żgħażagħ kollha fil-livelli differenti kollha, b'mod 
integrat;

11. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw oqfsa ta' kwalità għolja, appoġġati minn appoġġ 
finanzjarju u monitoraġġ mandatorju, kif ukoll standard ta' kwalità komuni għall-
apprendistati u l-postijiet tax-xogħol; jenfasizza li l-promozzjoni attiva u s-
sensibilizzazzjoni rigward tali programmi huma meħtieġa fost l-intraprendituri;

12. Jenfasizza li l-Alleanza għall-Apprendistat għandha wkoll tappoġġa l-kampanji Ewropej u 
nazzjonali għall-bidla tal-perċezzjonijiet tal-edukazzjoni vokazzjonali, u għandha 
torganizza forum regolari għal diskussjonijiet dwar il-monitoraġġ tal-istrateġija Ewropea 
għall-Apprendistat mal-partijiet interessati rilevanti Ewropej u nazzjonali kollha; 
jenfasizza li għandhom ukoll jiġu pprovduti inċentivi biex jiffaċilitaw il-finanzjament għal 
attivitajiet ta' taħriġ transkonfinali u organizzazzjonijiet tal-imsieħba soċjali biex isiru 
involuti fl-istabbiliment ta' sistemi doppji ta' edukazzjoni;

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jħaddnu l-mobilità taż-żgħażagħ permezz ta' progress 
addizzjonali lejn ir-rikonixximent reċiproku tal-kwalifiki u l-ħiliet u koordinazzjoni 
msaħħa tas-sistemi nazzjonali tas-sigurtà soċjali, speċjalment rigward is-sistemi tal-
pensjoni, kif ukoll permezz tal-kontinwazzjoni tal-investiment sostanzjali fit-tagħlim tal-
lingwi;

14. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu introdotti riformi għall-EURES bl-għan li jsir qbil proattiv bejn 
dawk li qed ifittxu jew jixtiequ jibdlu xogħol u postijiet ta' xogħol vakanti, u fejn ikun 
neċessarju issir riforma tas-servizzi tal-impjiegi pubbliċi sabiex jimmiraw aħjar l-
attivitajiet u l-approċċi tagħhom lejn iż-żgħażagħ; jenfasizza li s-sensibilizzazzjoni tal-
EURES hija meħtieġa sabiex iżżid il-viżibilità u d-disponibilità tagħha, bħala sistema li 
tipprovdi konsulenza dwar il-karrieri u li tgħin lill-istudenti jsiru aktar konxji tal-
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aspirazzjonijiet u l-kapaċitajiet tagħhom, kif ukoll tal-opportunijiet ta' impjiegi eżistenti;

15. Jistieden lill-Istati Membri jirrikonoxxu u jivvalidaw kif xieraq l-edukazzjoni mhux 
formali u l-ħiliet miksuba, bħala forma ta' valutazzjoni tal-kompetenzi meħtieġa fis-suq 
tax-xogħol;

16. Jenfasizza li l-problema tal-‘ħela ta' mħuħ’ (brain waste) teħtieġ tiġi indirizzata, għaliex il-
fatt li persuni bi kwalifiki u ħiliet għolja jkunu qegħdin jaħdmu f'xogħol ferm taħt il-
potenzjal tagħhom jirriżulta fin-nuqqas ta' użu tal-ħiliet u l-kwalifiki attwali tagħhom, 
filwaqt li fl-istess ħin jaffettwahom b'mod negattiv fuq livell soċjali u psikoloġiku;

17. Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw servizz personalizzat għall-għoti ta' pariri u gwida 
dwar il-karrieri, li jibda fl-iskola sekondarja, bl-għan li jippermetti liż-żgħażagħ jagħmlu 
għażliet infurmati sew dwar l-edukazzjoni għolja tagħhom, filwaqt li jintroduċu 
mekkaniżmu li jista' jimmonitorja l-opportunitajiet offerti u jivvaluta r-rata ta' suċċess tat-
tranżizzjoni sussegwenti lejn ix-xogħol ta' dawk iż-żgħażagħ;

18. Jenfasizza li r-riżorsi finanzjarji kollha investiti fil-ġlieda attiva kontra l-qgħad fost iż-
żgħażagħ għandhom jintefqu b'mod effikaċi; jistieden lill-Istati Membri jintroduċu sistema 
ta' monitoraġġ u evalwazzjoni għall-miżuri ta' impjiegi implimentati, kif ukoll sistema ta' 
verifika tal-effikaċja ta' dawk il-miżuri, bl-għan li dejjem issir aktar ħidma lejn politiki 
bbażati fuq l-evidenza li jistgħu wkoll jiġu kondiviżi fil-livell tal-UE;

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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