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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinsab imħasseb dwar il-livell inaċċettabbli ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ u, b'mod 
partikolari, id-differenzi konsiderevoli fil-qgħad taż-żgħażagħ li jeżistu bejn reġjun u ieħor 
u bejn l-Istati Membri, bir-rati li jvarjaw bejn inqas minn 10 % sa ’l fuq minn 60 %; jinsab 
imħasseb ukoll dwar l-għadd ta’ żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ 
(NEETS) (14-il miljun persuna b’età ta’ bejn 15 u 30), minbarra l-impjieg prekarju li qed 
jaffettwa grupp kbir ulterjuri ta' żgħażagħ li għandhom impjieg; huwa tal-fehma li dawn 
iż-żewġ sitwazzjonijiet flimkien jipperikolaw il-proġett Ewropew innifsu, jheddu l-
iżvilupp ekonomiku u l-fattibilità ta’ Ewropa magħquda fil-kwalità tal-ħajja u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tagħha, u l-potenzjal potenzjali ta' tkabbir tagħha, kif ukoll il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tar-reġjuni tal-Unjoni, kif prevista fl-Artikolu 
174 TFUE; huwa tal-fehma wkoll li dan jirrikjedi miżuri effettivi fil-livell tal-UE, 
nazzjonali, reġjonali u lokali, inkluż fir-rigward ta' bliet u żoni rurali, speċjalment fid-dawl 
tad-diffikultajiet u l-isfidi li qed tiffaċċja l-UE bħalissa u l-fatt li, iktar minn qatt qabel, 
teħtieġ żgħażagħ b'saħħithom u innovattivi;

2. Huwa tal-fehma li, minħabba l-karatteristiċi soċjoekonomiċi tagħhom, iż-żgħażagħ 
jikkostitwixxu wieħed mill-aktar gruppi vulnerabbli fl-Unjoni b’rabta mal-impjiegi, 
partikolarment waqt is-sitwazzjoni attwali ta’ kriżi ekonomika u finanzjarja, meta titqies l-
importanza li jkun hemm għadd kbir ta’ żgħażagħ fis-suq tax-xogħol u minħabba l-fatt li 
dawn jiffaċċjaw l-aktar problemi serji fejn għandu x’jaqsam l-impjieg; jemmen li, billi 
tappoġġa u tissupplimenta l-isforzi tal-Istati Membri biex tingħata ħajja lill-attività 
ekonomika u jitrawwem l-impjieg fit-territorju kollu, il-politika ta' koeżjoni tal-UE 
tirrappreżenta għodda fundamentali li permezz tagħha l-Unjoni tista' tgħin biex tingħeleb 
din is-sitwazzjoni attwali, li tipprovdi gwida u ssawwar l-implimentazzjoni tar-riformi 
strutturali meħtieġa, tikkonċentra l-investiment fuq azzjonijiet ta’ prijorità sabiex 
timmassimizza l-impatt tal-investiment fuq is-sitwazzjoni soċjoekonomika ta' reġjun jew 
Stat Membru, tistimola l-ekonomija u tgħin biex jinħolqu impjiegi ġodda għaż-żgħażagħ; 
jitlob għalhekk lill-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ u kkoordinat mill-finanzjament 
disponibbli (FEŻR, FSE, FK, FAEŻR u FEMS), biex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jieħu 
sehem attiv fl-ekonomija u fis-soċjetà għall-benefiċċju tagħhom filwaqt li, fost affarijiet 
oħra, l-intraprendituri żgħażagħ jiġu megħjuna permezz ta' proġett ta' inkubatur tan-
negozju madwar l-Ewropa li jippermettilhom jistabbilixxu l-kumpaniji tagħhom f'ambjent 
protett; jirrakkomanda minbarra dan li jinħolqu l-kundizzjonijiet xierqa għall-fondi ta' 
kapital ta' riskju, u jenfasizza li għandhom jitqiesu l-karatteristiċi reġjonali, billi dawn 
jistgħu jikkostitwixxu s-suċċess jew il-falliment tal-inizjattivi taż-żgħażagħ madwar l-UE, 
u b'mod partikolari fl-iktar reġjuni żvantaġġati u fir-reġjuni periferiċi, fejn l-investiment 
huwa meħtieġ biex jiżgura koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali;

3. Jisħaq fuq il-fatt li, minbarra l-kriżi ekonomika li qed taffettwa lill-Ewropa, fost affarijiet 
oħra hemm kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-politika tal-edukazzjoni u tal-impjieg 
li jeħtieġ li jittejbu; huwa tal-fehma li huma meħtieġa strateġiji ta’ tagħlim aktar attraenti, 
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b’inserzjoni reġjonali aħjar u l-ħolqien ta' netwerks ta' pjattaformi għall-iskambju ta' 
esperjenzi u tal-aħjar prattika bejn ir-reġjuni u l-Istat Membri, filwaqt li jitqiesu d-diversi 
sitwazzjonijiet u jkun permess użu flessibbli b’konformità mal-ħtiġijiet u l-karatteristiċi 
speċifiċi ta' kull reġjun, jiġu definiti oqsma prijoritarji għall-iżvilupp ta' kull reġjun u jiġi 
promoss l-użu ta’ strateġiji aktar effiċjenti għat-tranżizzjoni għal ħajja aktar attiva (b’rabta 
qawwija bejn l-iskola u x-xogħol, b'mod partikolari permezz ta' sistemi edukattivi jew 
apprendistati doppji f'suġġetti partikolari matul l-istudji) u l-ħolqien ta’ rotot ta' karrieri 
aktar siguri; jenfasizza l-konsegwenzi allarmanti tal-kriżi ekonomika għas-sitwazzjoni li 
jinsabu fiha ż-żgħażagħ; jistieden lill-Istati Membri jevitaw tnaqqis kbir f’oqsma 
importanti bħall-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni billi, flimkien ma’ effetti 
negattivi oħrajn tal-kriżi ekonomika u finanzjarja, dan it-tnaqqis jirrappreżenta ostakolu 
serju għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ u jipprevjeni strateġiji futuri ta' 
investiment iffokati fuq iż-żgħażagħ;

4. Jemmen li, meta jitqies li s-suq tal-impjiegi huwa karatterizzat mill-għajbien u l-ħolqien 
tal-impjiegi fil-bosta setturi ekonomiċi, u li hu previst li kull sena 15 % tal-impjiegi 
jintilfu filwaqt li jinħoloq l-istess ammont ta’ impjiegi ġodda, ikun xieraq li noħolqu 
approċċ globali li jkun jista’ jantiċipa l-bidliet bħala parti minn politika tal-impjiegi 
verament effettiva; iqis li huwa essenzjali li jinħolqu politiki tal-kwalifiki li jkunu jistgħu 
jippromwovu b’mod effettiv sforzi b'rabta mat-taħriġ tul il-ħajja billi jiffaċilitaw l-
adattament tal-ħiliet, mill-bidu sal-aħħar, għall-ħtiġijiet tan-negozju u tal-impriżi fir-
reġjuni kollha; jenfasizza f'dan il-kuntest l-importanza li jinqerdu d-differenzi bejn l-
edukazzjoni u s-suq tax-xogħol, u jenfasizza dawk id-differenzi bejn il-ħiliet edukattivi u 
l-impjiegi tal-lum, u l-importanza li jiġu implimentati miżuri għall-protezzjoni u l-appoġġ 
tal-persuni mingħajr impjiegi meta dawn ikunu qed ifittxu opportunitajiet ġodda; huwa 
tal-fehma li l-miżuri meħuda għandhom ikunu marbuta mill-qrib sabiex jagħtu spinta u 
jippromwovu l-produttività u l-investiment pubbliku u privat f'setturi b'potenzjal kbir ta' 
tkabbir, u biex jipprevjenu nuqqasijiet ta' impjiegi fil-ġejjieni f'pożizzjonijiet li diġà 
jesperjenzaw defiċits;

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali jiżguraw aktar effikaċja fil-
politiki edukattivi u tal-impjiegi, li għandhom ikunu msejsa fuq 3 punti ewlenin:

– approċċ li jħares ’il quddiem, biex ikunu jistgħu jiġu antiċipati aħjar il-bidliet fis-suq 
tax-xogħol u b’hekk jinħolqu r-rabtiet meħtieġa bejn is-suq tax-xogħol u l-edukazzjoni 
u t-taħriġ,

– iktar involviment min-naħa tal-protagonisti kollha pubbliċi u privati, bħall-għalliema, 
il-ġenituri, l-istudenti, l-impriżi, l-iskejjel u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, inklużi 
l-NGOs;

– approċċ reġjonali li jipprovdi għal mekkaniżmi li jidentifikaw aħjar il-problemi, 
jiżguraw li t-teħid ta' deċiżjonijiet ikun iktar effikaċi u jipprovdu dehra ċara tal-
ħtiġijiet ta' taħriġ b'kooperazzjoni mill-qrib ma' dawk ikkonċernati;

iqis li l-ħtiġijiet lokali u l-karatteristiċi territorjali għandhom jitqiesu biex tiġi permessa 
identifikazzjoni tal-impjiegi, b'mod partikolari f'setturi innovattivi, bħas-setturi ekoloġiċi u 
n-negożji soċjali, fil-qafas ta' strateġiji ta' żvilupp territorjali integrat;
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6. Jitlob li tittieħed azzjoni konġunta mill-fondi Ewropej, b’mod partikolari l-istrumenti tal-
politika ta’ koeżjoni u l-FSE, biex jiġu stimolati l-investimenti għat-tkabbir u l-impjiegi u 
biex tinstab soluzzjoni urġenti b’rispons għal din is-sitwazzjoni allarmanti; jiġbed l-
attenzjoni lejn il-fatt li l-SMEs jirrappreżentaw il-mutur tal-Ewropa, il-pedament tal-
impjiegi u l-protagonisti ewlenin biex tinstab soluzzjoni għall-kriżi; b'hekk iqis neċessarju 
t-titjib fl-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament u fl-ambjent tan-negozju li joperaw fih; 
iħeġġeġ lill-Bank ta’ Investiment Ewropew jinvesti fil-ħolqien tal-impjiegi għaż-
żgħażagħ, bl-użu ta' benefiċċji konsegwenti, sakemm jagħti s-self qabel kollox lill-SMEs; 
jitlob li tingħata attenzjoni partikolari lil dawk ir-reġjuni kollha li ntlaqtu bl-iktar mod 
aħrax mill-qgħad taż-żgħażagħ, u jenfasizza li l-fondi strutturali u ta' investiment Ewropej 
jistgħu jgħinu lil kumpaniji, speċjalment lil SMEs, biex jimpjegaw liż-żgħażagħ u jnaqqsu 
l-qgħad taż-żgħażagħ, kif ukoll jieħdu l-miżuri meħtieġa għas-suq tax-xogħol, l-
edukazzjoni u t-taħriġ sabiex jappoġġaw it-tranżizzjoni tal-ħaddiema lejn swieq lokali ta' 
impjieg billi jiksbu kapaċitajiet u impjiegi ġodda (inklużi impjiegi ekoloġiċi, impjiegi 
meħtieġa b'riżultat tat-tendenzi demografiċi, teknoloġiji ġodda u diversifikazzjoni tal-
impjieg fiż-żoni rurali); jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex 
iwaqqfu strateġiji ta' żvilupp territorjali integrati, inklużi komponenti ta' taħriġ u ta' 
impjieg, billi jibdew b'miżuri biex jevitaw tluq bikri mill-iskejjel, u jibnu rotot lejn l-
impjieg għaż-żgħażagħ;

7. Jilqa' l-miżuri tal-Kummissjoni biex jiġi miġġieled il-qgħad fost iż-żgħażagħ li, flimkien 
mal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ tal-UE u speċjalment il-Garanzija għaż-
Żgħażagħ, u bi qbil mal-Istrateġija UE2020, għandha tfittex soluzzjonijiet biex tħeġġeġ il-
ħolqien ta' impjiegi deċenti, ta' kwalità għolja u sostenibbli u opportunitajiet indaqs għaż-
żgħażagħ, billi tippromwovi l-inklużjoni soċjali, tnaqqas l-insikurezza tal-impjiegi u r-
riskju tal-faqar, u tagħti liż-żgħażagħ sens ta' dinjità u ħajja indipedenti u tiġġieled l-eżodu 
ta' mħuħ; –iqis li dawn il-miżuri għandhom ukoll iħeġġu u jsaħħu l-programmi ta' mobilità 
eżistenti u titjib fir-rikonoxximent ta' ħiliet u kwalifiki fi ħdan l-UE, u jippromwovu iktar 
kooperazzjoni transkonfinali u interreġjonali filwaqt li jillimitaw l-ostakoli amministrattivi 
eżistenti u jeliminaw l-ostakoli attwali għall-apprendistati u t-traineeships biex jiġu 
miġġielda aħjar id-differenzi ġeografiċi bejn il-provvista u d-domanda għal impjiegi bħala 
parti minn pjan direzzjonali għall-futur ta' unjoni ekonomika u monetarja iktar koeżiva 
ekonomikament, soċjalment u territorjalment; jitlob lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet 
reġjonali u lokali biex jimplimentaw malajr il-miżuri mfassla taħt l-Iskema ta' Garanzija 
għaż-Żgħażagħ, u jippromwovu skambji ta' mudelli ta' suċċess li jkunu rriżultaw 
f'tendenzi pożittivi f'termini ta' tnaqqis ta' qgħad taż-żgħażagħ, b'mod partikolari fost il-
grupp NEETS; jinnota madankollu li l-finanzjament għall-ġlieda kontra l-qgħad taż-
żgħażagħ huwa inadegwat, u jenfasizza li l-EUR 6 miljuni proposti għall-Inizjattiva favur 
l-Impjieg taż-Żgħażagħ tal-UE 2014-2020 mhumiex biżżejjed biex ikollhom impatt 
sinifikanti fuq is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ.
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