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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni 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. Jappella għal titjib kontinwu tal-politiki tal-UE u tal-Istati Membri dwar l-edukazzjoni, 
it-taħriġ u l-ħiliet sabiex jipprovdu edukazzjoni u tagħlim tul il-ħajja ta' kwalità li jkunu 
aċċessibbli għal kulħadd, u li jindirizzaw, b'mod partikolari, id-distakk li qed jikber fil-
ħiliet, inkluż fil-ħiliet diġitali u fil-ħiliet għall-futur diġitali, kif ukoll il-ħtieġa li jiġu 
mifhuma u msawra r-realtajiet ta' ekonomija u soċjetà diġitalizzati, u li jsiru tħejjijiet 
għall-impatt futur tal-intelliġenza artifiċjali fuq is-suq tax-xogħol u l-isfera pubblika; 
jenfasizza li dawn il-politiki għandhom jippromwovu l-iżvilupp personali u soċjetali kif 
ukoll opportunitajiet ġodda ta' impjiegi fil-futur, filwaqt li, fost affarijiet oħra, 
jirrispettaw l-għanijiet tat-tranżizzjoni enerġetika lejn ekonomija sostenibbli u b'livell 
baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u l-Patt Ekoloġiku Ewropew; jistieden lill-Istati 
Membri jħaffu l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi;

2. Jirrimarka li l-iżvantaġġi soċjoekonomiċi spiss ikunu indikatur ta' riżultati ħżiena fir-
rigward tal-edukazzjoni u viċeversa; jinsisti li sistema ta' edukazzjoni u ta' tagħlim tul 
il-ħajja ffinanzjata b'mod xieraq, ta' kwalità u inklużiva tista' tgħin biex dan iċ-ċirku 
vizzjuż jitkisser u biex jiġu promossi l-inklużjoni soċjali u l-opportunitajiet indaqs; 
jappoġġja l-pjanijiet biex iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni ssir realtà fil-futur qrib, 
b'enfasi partikolari fuq ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki tal-edukazzjoni, bil-
għan li kulħadd ikollu aċċess għal edukazzjoni ta' kwalità li tibqa' valida fil-futur; 
jistieden lill-Kummissjoni tassisti lill-Istati Membri fir-riforma u l-modernizzazzjoni 
tas-sistemi tal-edukazzjoni tagħhom, inklużi l-apprendiment diġitali u t-tagħlim ta' 
kwalità għolja, u trawwem l-iskambju tal-aħjar prattiki fi ħdan il-programm Erasmus+;

3. Isostni li edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal (ECEC) ta' kwalità għolja, aċċessibbli u 
inklużivi għandhom impatt pożittiv fuq it-tfal kollha, u saħansitra aktar fuq it-tfal minn 
kuntesti soċjoekonomiċi inqas privileġġjati u fuq dawk bi bżonnijiet speċjali, u b'hekk 
jikkontribwixxu biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi soċjali u titrawwem l-integrazzjoni 
soċjali; jenfasizza li edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal għandhom rwol kruċjali fl-
iżvilupp, fit-tagħlim u fil-benesseri tat-tfal fuq perjodu qasir, u joħolqu l-pedamenti għal 
titjib fir-riżultati li jiksbu fil-ħajja, l-inklużjoni soċjali u l-impjegabbiltà fuq perjodu 
twil; għalhekk, jappoġġja l-isforzi biex tiġi stabbilita Garanzija Ewropea għat-Tfal, 
filwaqt li jitqiesu r-riżultati tal-istudju tal-fattibbiltà u jitħares il-prinċipju tas-
sussidjarjetà;

4. Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-investiment fl-edukazzjoni u fit-taħriġ, peress li l-
investiment strutturali fil-kapital uman, b'enfasi partikolari fuq iż-żgħażagħ u l-persuni 
b'inqas opportunitajiet, huwa fundamentali biex tingħata spinta lit-tkabbir intensiv fir-
rigward tal-għarfien, sostenibbli, kwalitattiv u inklużiv, f'kuntest ta' nuqqasijiet dejjem 
akbar ta' ħiliet, speċjalment fl-oqsma STE(A)M, u ta' diskrepanzi fil-ħiliet f'dinja tax-
xogħol li qed tinbidel, b'mod partikolari f'din l-era ta' diġitalizzazzjoni; jissottolinja l-
importanza li tiġi pprovduta edukazzjoni dwar l-ambjent u l-intraprenditorija minn età 
bikrija sabiex iż-żgħażagħ jiġu mmotivati biex iwaqqfu impriżi, u jemmen li jeħtieġ li 
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jsir aktar biex aktar bniet jiġu attirati lejn l-oqsma STE(A)M; jenfasizza li l-ħiliet 
diġitali u tal-litteriżmu medjatiku għandhom ikunu parti essenzjali mill-politiki tal-
edukazzjoni u jinkludu, fost oħrajn, is-sigurtà ċibernetika, l-iġjene ċibernetika, ir-
responsabbiltà ċibernetika u l-protezzjoni tad-data;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-miżuri biex jippromwovu 
apprendistati ta' kwalità fl-UE u jeżaminaw modi kif jadottaw statut tal-UE għall-
apprendistati;

6. Huwa tal-opinjoni li l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej għandhom rwol 
kruċjali fit-titjib tal-aċċess għall-materjal u l-informazzjoni dwar l-edukazzjoni u fl-
inklużjoni attiva taż-żgħażagħ, speċjalment dawk li jgħixu f'żoni rurali u remoti jew 
f'żoni b'popolazzjoni li qed tiċkien, u dawk li ġejjin minn kuntest ta' migrazzjoni; 
jinnota, f'dan ir-rigward, li tekniki innovattivi ta' tagħlim u apprendiment flimkien ma' 
sorsi ta' informazzjoni diġitali jista' jkollhom rwol kbir;

7. Jirrimarka li fl-2018, fl-UE, 16,5 % ta' dawk bejn l-20 u l-34 sena – wieħed minn kull 
sitt żgħażagħ – kienu barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs), u li s-sehem 
ta' dawk li jitilqu kmieni mill-iskola kien ta' 10,6 %; jirrikonoxxi li dawn iċ-ċifri huma 
baxxi daqs kemm kienu fl-ewwel tliet xhur tal-2008, u l-aktar baxxi minn meta din id-
data bdiet tinġabar fl-ewwel tliet xhur tal-2006; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri, madankollu, isaħħu l-isforzi tagħhom biex inaqqsu t-tluq bikri mill-iskola u l-
perċentwal ta' żgħażagħ li jkunu barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEET), 
speċjalment fost dawk li ġejjin minn kuntest soċjalment żvantaġġat, itejbu r-riżultati fl-
edukazzjoni, filwaqt li jitqiesu d-disparitajiet reġjonali u demografiċi, jimplimentaw 
strateġiji komprensivi ta' prevenzjoni u jinvolvu lil dawk li jitilqu kmieni mill-iskola fl-
edukazzjoni u t-taħriġ; 

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jippromwovu aktar kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni u l-impriżi bil-għan li jrawmu ekonomiji lokali u reġjonali b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju kif ukoll jindirizzaw id-diskrepanzi fil-ħiliet attwali u fil-futur, 
inkluż billi jrawmu l-ħiliet tekniċi, intraprenditorjali u diġitali, kif ukoll it-taħriġ 
vokazzjonali u l-programmi ta' studju u taħriġ dupliċi, u jistabbilixxu metodoloġiji 
effettivi u komprensivi għar-rikonoxximent reċiproku u l-validazzjoni tal-ħiliet, tad-
diplomi u tal-kwalifiki kif ukoll tal-apprendiment mhux formali u informali; jenfasizza 
li l-universitajiet Ewropej jistgħu jsiru ċentri għall-eċċellenza u l-innovazzjoni jekk l-
Inizjattiva tal-Universitajiet Ewropej tkun implimentata b'mod effettiv; ifakkar li huwa 
meħtieġ finanzjament sostanzjali biex l-inizjattiva tiġi implimentata b'mod effettiv u 
jfakkar, f'dan ir-rigward, fit-talba tiegħu biex il-baġit ta' Erasmus+ għall-perjodu 2021-
2027 jiġi ttriplikat;

9. Jappella għal titjib fil-kwalità tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, kif ukoll titjib fl-
aċċess għalihom u fl-effiċjenza tagħhom, għat-tisħiħ tat-tagħlim tul il-ħajja komprensiv 
u għall-modernizzazzjoni tal-ħiliet u tat-taħriġ mill-ġdid, b'mod speċjali ta' persuni 
b'livelli aktar baxxi ta' edukazzjoni, b'mod partikolari l-adulti u ż-żgħażagħ u gruppi 
żvantaġġati oħra, inklużi r-Rom, u persuni li ġejjin minn kuntest ta' migrazzjoni; 
jenfasizza l-ħtieġa li s-sistemi tal-edukazzjoni jippromwovu drawwiet tajbin għas-saħħa, 
b'mod partikolari l-isport, li jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-inklużjoni u l-
integrazzjoni soċjali, u jtenni l-appoġġ tiegħu għall-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza fl-
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iskejjel bħala pilastru fundamentali tad-demokrazija Ewropea; jissottolinja li l-
edukazzjoni, it-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja tal-adulti għandhom effett pożittiv fuq l-
individwu, l-ekonomija u s-soċjetà; 

10. Iqis li governanza effettiva u finanzjament adegwat għall-kuntesti edukattivi kollha, 
tagħlim u riżorsi edukattivi moderni u ta' kwalità, għalliema motivati u kompetenti 
b'salarji attraenti u b'livell ogħla ta' rikonoxximent soċjali, kif ukoll it-tagħlim tul il-
ħajja, huma kruċjali għall-kisba tal-ekwità, id-diversità u l-eċċellenza fl-edukazzjoni; 
jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jsiru sforzi kbar biex jinkiseb bilanċ bejn il-ġeneri 
fit-tagħlim u l-ħtieġa li jiġu attirati għall-professjoni tat-tagħlim numru akbar ta' 
kandidati motivati bi sfond akkademiku jew professjonali u ħiliet pedagoġiċi sodi; jitlob 
li jiġu stabbiliti sistemi kontinwi ta' taħriġ u appoġġ ta' kwalità għall-għalliema u għal 
min iħarreġ; 

11. Isostni li, fid-dinja dejjem aktar interkonnessa u interdipendenti tal-lum, il-profiċjenza 
f'lingwi oħra hija ħila vitali li tagħti lill-individwi l-opportunità li jinvolvu ruħhom fid-
dinja b'mod aktar immedjat u sinifikanti, filwaqt li tippreparahom aħjar biex jikkompetu 
u jirnexxu fis-soċjetà u fl-ekonomija globali; jistieden lill-Istati Membri, għalhekk, 
jimplimentaw l-għan tagħhom li ċ-ċittadini kollha jitgħallmu mill-anqas żewġ lingwi 
barranin u jibdew jitgħallmu lingwi barranin minn età bikrija, kif stabbilit fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Diċembru 2017.
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