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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: 

A. billi l-qgħad fost iż-żgħażagħ kien qiegħed jonqos gradwalment f'dawn l-aħħar snin, 

għalkemm, skont il-Eurostat, ir-rata kienet ta' 16,1 % f'Jannar 2018, u saħansitra aktar 

minn 34 % f'xi Stati Membri; billi, jekk inqabblu ċ-ċifri mill-2008 (15,6 %), nistgħu 

nikkonstataw li r-rata żdiedet; billi dawn iċ-ċifri jipprevjenu li jkun hemm soluzzjoni 

waħda li tgħodd għal kulħadd jekk irridu nilħqu l-potenzjal sħiħ taż-żgħażagħ; billi 

hemm rati għolja b'mod preokkupanti ta' qgħad fost iż-żgħażagħ fir-reġjuni 

ultraperiferiċi, b'uħud minn dawk ir-reġjuni jirreġistraw rati ta' aktar minn 50 %, bħalma 

huwa l-każ ta' Mayotte;  

B. billi l-perċentwal ta' żgħażagħ li jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' faqar u ta' esklużjoni soċjali 

żdied; billi fl-2016, fl-UE kien hemm aktar minn 6 miljun żgħażugħ u żgħażugħa bejn 

il-15 u l-24 sena li kienu barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs); 

C. billi l-istituzzjonijiet Ewropej ma joħolqu l-ebda impjieg fir-reġjun huma stess u 

għalhekk l-għan dikjarat tal-Inizjattiva taż-Żgħażagħ irid ikun li jippromwovi r-reġjuni 

kif ukoll l-SMEs b'mod estensiv bil-ħsieb li jiggarantixxi xogħol permanenti għaż-

żgħażagħ; 

D. billi l-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ għandha bħala objettiv massimu li żżid in-

numru ta' opportunitajiet u tiżgura l-ugwaljanza tal-opportunitajiet għaż-żgħażagħ 

Ewropej kollha; 

E. billi l-ekonomija tal-UE qed terġa' tikber u d-disparitajiet bdew jonqsu; 

F. billi t-tnaqqis tad-disparitajiet huwa evidenti fil-livell reġjonali madwar l-UE; billi r-rati 

ta' impjieg ta' bosta reġjuni għadha aktar baxxa mil-livelli tagħhom ta' qabel il-kriżi; 

G. billi fl-2016 il-perċentwal ta' NEETs kien ta' 15,6 %; 

H. billi l-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali għadha primarjament kompetenza tal-

Istati Membri, bl-UE tiżvolġi rwol importanti ta' appoġġ u koordinazzjoni; 

I. billi l-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ hija strateġija ta' kontinwità, fi stat kontinwu ta' 

perfezzjonament, bl-objettivi tagħha għadhom vasti u ambizzjużi ħafna; billi jirriżulta li 

hemm nuqqas ta' parametri ta' referenza debitament stabbiliti; 

J. billi l-edukazzjoni tgħin fit-tnaqqis tal-effett ta' inugwaljanzi soċjoekonomiċi, filwaqt li 

tipprovdi l-ħiliet u l-kompetenzi li huma meħtieġa sabiex titnaqqas it-trażmissjoni 

interġenerazzjonali tal-iżvantaġġi; 

K. billi n-nuqqas ġenerali ta' investiment fiż-żgħażagħ u d-drittijiet taż-żgħażagħ se 

jipprevjeni liż-żgħażagħ milli jitolbu, jeżerċitaw u jiddefendu d-drittijiet tagħhom, u se 

jikkontribwixxi biex jiggravaw fenomeni bħal popolazzjonijiet li qegħdin jonqsu, it-tluq 

bikri mill-iskola, in-nuqqas ta' kwalifiki professjonali u vokazzjonali, id-dħul tardiv fis-



 

PE616.742v02-00 4/12 AD\1149621MT.docx 

MT 

suq tax-xogħol, in-nuqqas ta' indipendenza finanzjarja, il-funzjonament potenzjalment 

ħażin tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, il-prekarjetà u l-esklużjoni soċjali;  

L. billi fis-snin reċenti l-UE nediet għadd ta' inizjattivi bħall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-

Żgħażagħ (YEI) u l-Garanzija għaż-Żgħażagħ fil-qafas tal-Israteġija għaż-Żgħażagħ bil-

għan li jinħolqu aktar opportunitajiet u opportunitajiet indaqs għaż-żgħażagħ kollha fl-

edukazzjoni u fis-suq tax-xogħol u jiġu promossi l-inklużjoni, l-emanċipazzjoni u l-

parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ fis-soċjetà;  

M. billi l-problemi li jaffaċċjaw iż-żgħażagħ fl-impjieg, fl-edukazzjoni u fit-taħriġ, kif ukoll 

fl-involviment soċjali u politiku mhumiex uniformi, filwaqt li xi gruppi huma affettwati 

b'mod aktar sproporzjonat minn oħrajn; billi huwa meħtieġ aktar sforz biex jiġu 

appoġġati dawk li huma l-aktar 'il bogħod mis-suq tax-xogħol jew kompletament 

separati minnu; 

N. billi l-konservazzjoni tal-iskejjel lokali u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni fir-reġjuni 

kollha Ewropej hija essenzjali għat-titjib tal-edukazzjoni taż-żgħażagħ u jekk l-UE trid 

toffri lir-reġjuni l-appoġġ sħiħ tagħha f'din l-isfida;  

O. billi forza ta' xogħol b'ħiliet speċjalizzati u ambjent tan-negozju attraenti jippermettu li 

wieħed jibbenefika minn tkabbir akbar; 

P. billi l-orjentazzjoni tal-karriera u l-aċċess kemm għall-informazzjoni dwar l-

opportunitajiet ta' impjiegi kif ukoll dwar il-perkorsi edukattivi huma essenzjali għall-

iżvilupp edukattiv futur u t-tranżizzjoni għas-suq tax-xogħol; 

Q. billi teżisti ħtieġa urġenti li jingħata leħen liż-żgħażagħ Ewropej, kemm permezz ta' 

djalogu strutturat sew kif ukoll permezz ta' forom oħrajn; 

R. billi l-Unjoni Ewropea, fid-definizzjoni tal-għanijiet ta' din l-istrateġija u fl-

implimentazzjoni u fl-evalwazzjoni tagħha, trid taħdem f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali; 

1. Jenfasizza li politika inklużiva favur iż-żgħażagħ għandha tiddefendi u tippromwovi 

programmi soċjali li jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni politika u kulturali; barra minn hekk 

jemmen li x-xogħol diċenti u regolat, ibbażat fuq ftehimiet kollettivi tax-xogħol, 

relazzjonijiet tax-xogħol mhux prekarji, pagi u salarji adegwati, u servizzi pubbliċi 

universali u ta' kwalità għolja huwa importanti għall-benessri soċjetali taż-żgħażagħ; 

jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu kundizzjonijiet tax-xogħol 

ġusti u protezzjoni soċjali adegwata, inkluż fir-rigward ta' forom ġodda ta' impjiegi; 

2. Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu b'mod attiv il-prinċipji ta' inklużività fil-ħidma 

fost iż-żgħażagħ, b'enfasi partikolari fuq l-integrazzjoni taż-żgħażagħ b'diżabilità fix-

xogħol, bil-parteċipazzjoni tagħhom titqies bħala għan għas-suċċess tal-programmi 

għaż-żgħażagħ; jirrikonoxxi l-fatt li l-iżviluppi teknoloġiċi attwali joffru lill-istudenti 

b'diżabilità possibbiltajiet ġodda biex jiksbu għarfien u ħiliet b'mod formali u mhux 

formali;  

3. Iħeġġeġ il-kontinwità ta' programmi ewlenin bħal Erasmus +, Erasmus għal 

Imprendituri Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg għaż-Żgħażagħ; jargumenta li 
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dawn il-programmi għandhom jiġu adattati għar-realtajiet differenti taż-żgħażagħ fl-UE 

sabiex ilkoll ikollhom opportunitajiet indaqs; jiġbed l-attenzjoni għar-realtà taż-

żgħażagħ fir-Reġjuni ultraperiferiċi, li jkollhom karatteristiċi speċifiċi li ħafna drabi 

jżommuhom lura milli japprofittaw minn dawn il-programmi; jirrikonoxxi l-importanza 

ta' Erasmus + biex jittejbu l-edukazzjoni u l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ, billi jipprovdi 

liż-żgħażagħ b'ħiliet u kompetenzi għall-ħajja u jesplora aktar opportunitajiet 

transfruntiera għall-karriera; jitlob żieda fil-finanzjament għal dan il-programm fil-qafas 

tal-QFP li jmiss; 

4. Jirrikonoxxi li f'dawn l-aħħar snin kien hemm tnaqqis fin-numru ta' żgħażagħ li telqu 

mill-iskola qabel il-waqt, biex b'hekk din iċ-ċifra qed toqrob lejn l-objettiv imniżżel fl-

Istrateġija Ewropa 2020; jitlob lill-Istati Membri biex minkejja dan jimplimentaw 

politiki mmirati lejn iż-żgħażagħ minn familji aktar żvantaġġati, bħal dawk minn 

minoranzi etniċi, b'mod partikolari l-komunità Rom, li għandhom livelli ta' edukazzjoni 

aktar baxxi jew li jinsabu f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali, peress li edukazzjoni 

aħjar tikkontribwixxi biex jitkisser iċ-ċirku vizzjuż tal-faqar; 

5. Jenfasizza li jistgħu jsiru aktar investimenti fil-mobilità kemm domestika kif ukoll 

transfruntiera sabiex titnaqqas ir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ; jitlob li l-provvista 

tax-xogħol u tal-ħiliet tkun allinjata aħjar mad-domanda billi tiġi ffaċilitata l-mobilità 

bejn ir-reġjuni (inklużi r-reġjuni transfruntiera); 

6. Jieħu nota tas-sejbiet tal-evalwazzjoni interim tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ, li 

enfasizzaw li din kienet ta' suċċess biex twassal għal bidliet konkreti fil-livell nazzjonali 

u organizzattiv, inkoraġġiet kooperazzjoni transsettorjali, tagħlim reċiproku u djalogu 

strutturat maż-żgħażagħ, u tat spinta l-aġendi nazzjonali tal-politika taż-żgħażagħ, 

filwaqt li saħħet u orjentat mill-ġdid il-prijoritajiet tal-politika għaż-żgħażagħ f'għadd ta' 

Stati Membri; 

7. Jiddeplora l-għadd kbir ta' NEETs u jenfasizza li l-impjiegi, l-edukazzjoni u t-taħriġ 

għaż-żgħażagħ għandhom ikunu waħda mill-ogħla prijoritajiet politiċi tal-UE; 

8. Jinsisti fuq ir-rwol importanti tal-attivitajiet ta' volontarjat fl-iżvilupp tal-ħiliet; 

jenfasizza l-ħtieġa għal validazzjoni aħjar tal-ħiliet li jinkisbu permezz tal-volontarjat; 

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżżomm il-Programm Erasmus għal Imprendituri 

Żgħażagħ; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiffokaw fuq il-promozzjoni ta' 

dan il-programm b'mod konġunt mal-kmamar tal-kummerċ, l-impriżi u ż-żgħażagħ, 

filwaqt li ma jittraskurawx l-oqsma ewlenin tal-attività tagħhom; 

10. Jitlob promozzjoni u sensibilizzazzjoni imtejba tal-opportunitajiet eżistenti ta' 

volontarjat; 

11. Jemmen li l-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni jista' jitkompla lil hinn mill-perjodu 

attwali għall-kooperazzjoni fil-politika dwar iż-żgħażagħ sabiex tiġi stabbilita aġenda 

konġunta, jiġu skambjati l-aħjar prattiki u jittejjeb l-għarfien ibbażat fuq it-tfassil tal-

politika; jemmen, madankollu, li l-oqsma ta' azzjoni u l-inizjattivi tal-istrateġija attwali 

għandhom jiġu ssemplifikati u armonizzati u li għandhom jittejbu l-mekkaniżmi tagħha 

għall-monitoraġġ u r-rapportar tar-riżultati sabiex tkun tista' ssir aktar immirata u 

ambizzjuża; 
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12. Jilqa' r-riżultati tajbin tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, iżda jenfasizza l-għadd inkwetanti 

li għad fadal ta' NEETs fl-UE; iħeġġeġ, għaldaqstant, lill-Kummissjoni biex issaħħaħ il-

Garanzija għaż-Żgħażagħ u tkompli timplimentaha, kif ukoll biex tirreplika r-riżultati 

tagħha f'dawk l-Istati Membri fejn għadha ma ġietx implimentata; 

13. Huwa tal-fehma li l-politiki dwar iż-żgħażagħ ma jistgħux jirnexxu f'ekonomiji staġnati 

u huma korrelatati ma' ekonomiji b'saħħithom b'kundizzjonijiet li jwasslu għax-xogħol;1 

14. Ifakkar fl-importanza tal-approċċ transsettorjali tal-Istrateġija għaż-Żgħażagħ bħala 

mezz biex tiġi inkluża d-dimensjoni taż-żgħażagħ u jinħolqu sinerġiji f'oqsma ta' 

politika oħra rilevanti bħall-impjiegi, l-edukazzjoni u t-taħriġ; jemmen li l-integrazzjoni 

tal-Istrateġija għaż-Żgħażagħ ma' inizjattivi relatati oħra fil-livell tal-UE tista' tittejjeb; 

15. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni toħloq Pjattaforma Online mmirata lejn iż-żgħażagħ, fejn 

huma jistgħu jirraportaw, fuq bażi anonima, ksur min-naħa tal-persuni li jippromwovu l-

programmi, kif ukoll biex jagħmlu suġġerimenti għal bidliet u jqajmu dubji; jisħaq fuq 

il-ħtieġa li jiġi żgurat l-istess involviment tal-awtoritajiet promoturi u l-impjegaturi, billi 

jingħata wkoll spazju biex jiġu ċċarati d-dubji u jiġu kkondiviżi l-aħjar prattiki fuq din 

il-pjattaforma; 

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ttejjeb il-kwalità tat-taħriġ vokazzjonali u żżid is-

sensibilizzazzjoni dwaru fost l-Istati Membri bħala alternattiva essenzjali għall-

edukazzjoni għolja; 

17. Jenfasizza l-valur ta' djalogu strutturat maż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet taż-

żgħażagħ (inklużi kunsilli nazzjonali taż-żgħażagħ) bħala mezz li jistabbilixxi l-

istrutturi u l-proċessi għall-parteċipazzjoni attiva tagħhom fl-ippjanar, l-

implimentazzjoni u l-valutazzjoni ta' linji ta' politika u programmi taż-żgħażagħ, il-

ħolqien ta' aġenda konġunta, l-iskambju tal-aħjar prattiki u t-titjib ta' tfassil ta' politika 

bbażata fuq l-għarfien; jinkoraġġixxi l-inklużjoni ta' gruppi vulnerabbli (ez. NEETs, 

persuni minn komunitajiet marġinalizzati, migranti u rifuġjati, żgħażagħ b'diżabilità u 

studenti li jitilqu kmieni mill-iskola); jenfasizza li għandha tingħata kunsiderazzjoni 

għall-ħolqien ta' hotline tal-EU kontra l-ksur tad-drittijiet taż-żgħażagħ, sabiex iż-

żgħażagħ ikunu jistgħu jirrapportaw kwalunkwe esperjenza negattiva ta' parteċipazzjoni 

f'Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ u ta' miżuri tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ lill-

Kummissjoni direttament; jissottolinja l-importanza tal-konferenza dwar il-futur tal-

Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ li saret fl-2017; jistieden lill-Kummissjoni tirrepplika 

dan l-avveniment b'mod frekwenti biex tikkondividi l-aħjar prattiki fl-implimentazzjoni 

tal-programmi għaż-żgħażagħ u biex tippromwovi l-komunikazzjoni bejn 

assoċjazzjonijiet taż-żgħażagħ, l-impjegaturi u l-gvernijiet nazzjonali u lokali;  

18. Jenfasizza l-importanza li l-Kummissjoni tevalwa l-implimentazzjoni tal-Istrateġija 

għaż-Żgħażagħ fl-Istati Membri bil-ħsieb li tippermetti aktar kontrolli u monitoraġġ fuq 

il-post; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistabbilixxi objettivi tal-Istrateġija tal-UE għaż-

Żgħażagħ li jistgħu jiġu vvalutati b'mod kwalitattiv u kwantitattiv, filwaqt li jitqiesu l-

ispeċifiċitajiet ta' kull Stat Membru jew reġjun; jistieden lill-Kummissjoni żżid il-

finanzjament għal programmi u azzjonijiet li jħejju liż-żgħażagħ għad-dinja tax-xogħol; 

                                                 
1 https://www.ceps.eu/system/files/RR2018_01_BlameItOnMyYouth.pdf 
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19. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-mezzi ta' superviżjoni u monitoraġġ, sabiex tiżgura 

li l-programmi Ewropej immirati lejn iż-żgħażagħ ma jkollhomx effett kuntrarju u ma 

joħolqux impjiegi prekarji; iħeġġeġ, barra minn hekk, lill-Kummissjoni ssegwi politiki 

ekonomiċi u tal-impjieg, bil-għan li toħloq aktar impjiegi u impjiegi aħjar għaż-

żgħażagħ; jargumenta, għaldaqstant, li Strateġija xierqa tal-UE għaż-Żgħażagħ għandha 

tkun ibbażata mhux biss fuq is-sejbien ta' impjiegi għaż-żgħażagħ, iżda wkoll għandha 

tappoġġa l-ħolqien ta' impjiegi diċenti u ta' kwalità;  

20. Jenfasizza li l-YEI hija l-aktar programm viżibbli tal-UE li jappoġġa l-inklużjoni taż-

żgħażagħ fis-suq tax-xogħol fl-Ewropa u jinsisti fuq it-tkomplija ta' din l-inizjattiva u t-

twessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni tagħha fil-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss, 

anke billi jiġu ċċarati l-objettivi u t-trasparenza tar-riżultati; jilqa' ż-żieda tal-

finanzjament għall-YEI, imma jirrikonoxxi li r-riżorsi tagħha għadhom insuffiċjenti 

biex jiggarantixxu li n-NEETs jingħataw apprendistat, traineeship jew post fuq skema 

ta' edukazzjoni ulterjuri; jistieden lill-Istati Membri, f'dan il-kuntest, jiżguraw li l-fondi 

tal-FSE disponibbli ma jissostitwixxux in-nefqa nazzjonali pubblika; jappella, għalhekk, 

biex il-pakkett tal-YEI għall-QFP li jmiss jiżdied filwaqt li jiġu żgurati wkoll l-għoti 

rapidu u simplifikat ta' fondi u ta' finanzjament stabbli;  

21. Jenfasizza li s-suq tax-xogħol jinsab fi stat ta' bidla kostanti; jargumenta li t-tranżizzjoni 

fis-suq tax-xogħol hija faċilitata minn sistema tal-edukazzjoni u taħriġ li teduka lill-

individwi b'mod komprensiv, tappoġġa studenti biex isibu l-metodi tagħhom ta' tagħlim, 

filwaqt li tiżgura li jiksbu ħiliet u kompetenzi trasversali inklużi ħiliet bażiċi u mhux 

konjittivi, kif ukoll kompentenzi ewlenin li jkunu orjentati lejn il-futur, bil-ħsieb li 

jrawmu l-integrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u l-versatilità fil-ħajja professjonali, mhux 

permezz tal-ispeċjalizzazzjoni bikrija, iżda wkoll billi jkunu jistgħu jiksbu varjetà 

wiesgħa ta' ħiliet; jappella għal enfasi speċifika fuq il-promozzjoni ta' ħiliet fil-lingwi u 

ta' opportunitajiet professjonali u vokazzjonali transfruntiera u l-mobilità fost iż-

żgħażagħ; jitlob li jkun hemm aktar koordinazzjoni bejn is-servizzi pubbliċi tal-impjieg, 

is-sħab soċjali u min iforni l-edukazzjoni, u għal iktar għarfien u validazzjoni tal-gradi u 

l-ħiliet, inkluż it-tagħlim informali; jirreferi, b'mod partikolari, għall-mudell ikkombinat 

ta' edukazzjoni u taħriġ, li mhuwiex magħruf biżżejjed iżda jista' jagħti kontribut 

sinifikanti biex iħarreġ professjonisti f'impjiegi li għandhom nuqqas ta' ħaddiema billi 

jiżgura tranżizzjoni bla xkiel mill-iskola u t-taħriġ għall-ħajja professjonali; 

22. Ifakkar li l-impjiegi u l-intraprenditorija jikkostitwixxu waħda mit-tmien prijoritajiet 

identifikati fl-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ (2010-2018); jenfasizza li l-ħidma fost 

iż-żgħażagħ u t-tagħlim mhux formali, b'mod partikolari kif żviluppati fl-

organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, għandhom rwol kruċjali fl-iżvilupp tal-potenzjal taż-

żgħażagħ, inklużi ħiliet intraprenditorjali, u jippermettulhom jiżviluppaw sett wiesa' ta' 

kompetenzi li jistgħu jkabbru l-opportunitajiet tagħhom fis-suq tax-xogħol; 

23. Jenfasizza li l-mobilità tax-xogħol fi ħdan l-UE għadha limitata minkejja r-rati għoljin 

ta' qgħad; jiġbed l-attenzjoni, għalhekk, għall-importanza tal-mobilità tal-ħaddiema għal 

suq tax-xogħol kompetittiv; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħeġġu 

opportunitajiet professjonali u vokazzjonali transfruntiera għal dan il-għan; 

24. Itenni l-importanza li għandhom l-adulti ta' 'l fuq minn 55 sena fit-taħriġ taż-żgħażagħ 

fuq il-post tax-xogħol; jargumenta, flimkien mal-Kummissjoni, favur il-ħolqien ta' 
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programmi li jippermettu ħruġ gradwali mis-suq tax-xogħol sal-età tal-irtirar, b'mod 

partikolari billi jgħaddu għal xogħol part-time, fejn jagħtu taħriġ u jakkumpanjaw ukoll 

id-dħul gradwali taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol; 

25. Jindika r-rwol importanti tal-intrapriżi fi kwistjonijiet relatati mal-akkwist tal-ħiliet u l-

ħolqien tal-impjiegi għaż-żgħażagħ; jinnota li l-edukazzjoni u t-taħriġ f'oqsma relatati 

mal-promozzjoni tal-intraprenditorija jistgħu jikkontribwixxu biex jinkiseb żvilupp fit-

tul, tiġi promossa l-kompetittività Ewropea u jiġi miġġieled il-qgħad; 

26. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi miġġieled it-tluq bikri mill-iskola billi jiġu identifikati n-

nuqqasijiet tas-sistema skolastika u tas-soċjetà, billi l-istudenti jingħataw appoġġ biex 

isibu l-metodi tagħhom stess tat-tagħlim, jiġu implimentati kurrikuli rilevanti u attraenti 

u billi titwettaq sistema b'saħħitha u żviluppata sew ta' gwida u konsulenza u servizzi ta' 

orjentazzjoni u ta' gwida għall-karriera ta' kwalità għolja għall-istudenti kollha; 

jissottolinja li approċċ edukattiv olistiku u inklużiv huwa essenzjali sabiex l-istudenti 

kollha jħossuhom milqugħa u inklużi, u jħossuhom fil-kontroll tal-edukazzjoni 

tagħhom; 

27. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura, bħala parti mill-Istateġija għaż-Żgħażagħ futura u 

għal wara l-QFP 2020, żieda fil-finanzjament, fis-setgħat u fil-kamp ta' applikazzjoni 

tal-programmi li jippromwovu l-edukazzjoni, it-taħriġ, il-ħolqien tal-impjiegi u l-

inklużjoni soċjali taż-żgħażagħ, inkluż taż-żgħażagħ b'diżabilità, filwaqt li jiġi żgurat li 

dawn il-fondi ma jintużawx biex jgħinu ħalli joħolqu internships mhux imħallsa jew 

xogħol prekarju jew jissostitwixxu xogħlijiet permanenti b'xogħlijiet temporanji jew 

internships; jissottolinja l-ħtieġa li jiġu offruti kontenut xieraq ta' tagħlim u ta' taħriġ u 

kundizzjonijiet tax-xogħol diċenti għat-traineeships u l-apprendistati bil-ħsieb li jiġi 

żgurat ir-rwol kruċjali tagħhom fit-tranżizzjoni mill-edukazzjoni għall-ħajja 

professjonali; iqis li sabiex jiġi żgurat it-twassil ta' kollokazzjonijiet ta' kwalità, 

minbarra gwida u superviżjoni speċifika, l-eżistenza ta' kuntratt ta' apprendistat jew 

traineeship se tiddelinja r-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-partijiet kollha fejn jiġi 

speċifikat it-tul, l-objettivi tat-tagħlim u l-kompiti li jikkorrispondu għal ħiliet 

identifikati b'mod ċar li għandhom jiġu żviluppati, l-istatus tal-impjieg, il-kumpens/ir-

rimunerazzjoni adegwati inkluż għas-sahra, il-protezzjoni soċjali u l-iskemi ta' sigurtà 

skont il-liġi nazzjonali applikabbli, il-ftehimiet kollettivi applikabbli, jew it-tnejn li 

huma;  

28. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jissorveljaw l-implimentazzjoni effettiva tal-Garanzija għaż-

Żgħażagħ, pereżempju billi jimplimentaw sistemi ta' gwida tul il-ħajja mfassla apposta 

biex jistgħu jgħinu lill-persuni fi kwalunkwe stadju tal-ħajja tagħhom jieħdu 

deċiżjonijiet marbuta mal-edukazzjoni, it-taħriġ u l-impjieg u jiġġestixxu l-perkorsi tal-

ħajja individwali tagħhom fit-tagħlim, ix-xogħol u ambjenti oħra; ifakkar li l-

involviment tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ fl-evalwazzjoni, l-implimentazzjoni u 

l-komunikazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ huwa kruċjali għas-suċċess tagħha u 

jħeġġeġ ir-reġistrazzjoni tal-persuni qiegħda; 

29. Iħeġġeġ l-involviment qawwi tal-NGOs, tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-għajnuna 

liż-żgħażagħ u speċjalment lill-gruppi vulnerabbli (pereżempju n-NEETs, il-migranti u 

r-rifuġjati, iż-żgħażagħ b'diżabilità, l-istudenti li jitilqu kmieni mill-iskola) isibu impjieg 

bi ħlas, edukazzjoni jew taħriġ, u jgħinuhom jinvolvu ruħhom fit-teħid ta' deċiżjonijiet 
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politiċi u fis-soċjetà ċivika; 

30. Jemmen li fid-dawl tal-kumplessità tal-politiki taż-żgħażagħ u l-impatt tagħhom, trid 

tiġi stimulata l-kollaborazzjoni tar-riċerka bil-ħsieb li jiġu żviluppati reazzjonijiet 

ġustifikati b'mod empiriku u soluzzjonijiet ta' intervent u preventivi li se jżidu l-benessri 

u r-reżiljenza taż-żgħażagħ; 

31. Jieħu nota tas-sejbiet u r-riskji li jissuġġerixxu li l-azzjonijiet ġestiti mill-Kummissjoni 

(inklużi l-programmi ta' skambju ta' studenti) jitqiesu mill-awtoritajiet nazzjonali bħala 

li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Istrateġija għaż-Żgħażagħ, u jinnota l-fatt li xi Stati 

Membri qed jirtiraw ir-riżorsi tagħhom minn oqsma ta' politika li huma sostnuti mill-

baġit tal-UE1; 

32. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jissorveljaw lill-entitajiet li jippromwovu 

ripetutament apprendistati suċċessivi, mhux akkumpanjati minn integrazzjoni fis-suq 

tax-xogħol, bil-ħsieb li tiġi evitata s-sostituzzjoni ta' kuntratti ta' impjiegi mill-hekk 

imsejħa internships; 

33. Jargumenta li sabiex tiżdied l-effettività tal-azzjonijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni, iż-

żgħażagħ u l-isport, iridu jiġu żviluppati għanijiet u strumenti konġunti sabiex jitkejjel l-

impatt tal-politika, abbażi ta' studji internazzjonali; 

34. Jitlob il-promozzjoni u l-iffaċilitar aħjar tal-opportunitajiet u l-mobilità professjonali u 

vokazzjonali transfruntiera fost iż-żgħażagħ, u li dawn jingħataw il-ħiliet u l-

kompetenzi għall-ħajja, inklużi l-ħiliet lingwistiċi, filwaqt li jitwessgħu wkoll l-

opportunitajiet u l-possibbiltajiet tagħhom biex jipparteċipaw kemm fis-suq tax-xogħol 

kif ukoll fis-soċjetà; 

35. Jargumenta favur l-uniformità, mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tas-sussidjarjetà, 

tal-kunċett ta' żgħażagħ f'termini tal-limiti tal-età fl-UE kollha; iħeġġeġ lill-Istati 

Membri kollha jikkontribwixxu għal din l-uniformità, billi jeliminaw l-ostakli għall-kejl 

tar-riżultati u għad-definizzjoni tal-għanijiet li għandhom jintlaħqu; 

36. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jaġixxu b'mod trasparenti meta jagħtu rendikont u japplikaw 

il-fondi maħsuba għall-promozzjoni ta' opportunitajiet sostenibbli ta' impjieg għaż-

żgħażagħ; jisħaq fuq l-importanza, konsegwentement, li l-Istati Membri jippreżentaw 

data ddettaljata dwar is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ tagħhom, meta din tkun mitluba; 

37. Ifakkar li l-ewwel prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jiddikjara li 

kulħadd għandu d-dritt għal edukazzjoni ta' kwalità u inklużiva, għal taħriġ u għal 

tagħlim tul il-ħajja sabiex wieħed iżomm u jakkwista ħiliet li jippermettulu jipparteċipa 

bis-sħiħ fis-soċjetà u jiġġestixxi b'suċċess it-tranżizzjonijiet fis-suq tax-xogħol; 

jenfasizza, b'konsegwenza ta' dan, l-importanza li fil-perjodu ta' programmazzjoni l-

ġdid tal-QFP għall-2020-2026, l-investiment soċjali fl-edukazzjoni u t-taħriġ jingħata 

prijorità u jiġi żgurat; 

38. Jenfasizza li hemm nuqqas ta' aġġornament sistematiku u affidabbli tad-data dwar l-

implimentazzjoni tal-Istrateġija għaż-Żgħażagħ; iħeġġeġ, għaldaqstant, lill-Istati 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf 
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Membri u lill-Kummissjoni jippromwovu kooperazzjoni akbar tas-servizzi nazzjonali u 

reġjonali tal-istatistika, bil-preżentazzjoni ta' data statistika rilevanti u aġġornata dwar 

iż-żgħażagħ, li hija importanti sabiex jiġi vvalutat il-livell ta' suċċess tal-istrateġija 

implimentata; iqis li r-rapporti ta' kull tliet snin ippreżentati għandhom ikunu 

akkumpanjati minn dik id-data statistika; 

39. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jippreżentaw, fil-pjanijiet ta' azzjoni tagħhom, l-impatti 

mistennija tal-miżuri li għandhom jiġu adottati; jenfasizza, għaldaqstant, l-importanza li 

l-Istati Membri jagħtu garanziji li l-miżuri tagħhom effettivament jippromwovu l-

impjieg sostnut; itenni l-ħtieġa li titkejjel is-sostenibbiltà tal-politiki li għandhom jiġu 

implimentati. 
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