
 

 

P8_TA(2014)0010 

L-Impjieg taż-Żgħażagħ  

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Lulju 2014 dwar l-Impjieg taż-Żgħażagħ 

(2014/2713(RSP)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tat-8 ta' Settembru 2010 dwar il-proposta tal-

Kummissjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għal politika dwar l-impjiegi 

tal-Istati Membri: It-Tieni Parti tal-Linji Gwida Integrati tal-Istrateġija Ewropa 2020 

(COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE))1, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Diċembru 2011 intitolata 

‘Inizjattiva għall-Opportunitajiet taż-Żgħażagħ’ (COM(2011)0933), 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill, adottati fil-Lussemburgu fis-

17 ta' Ġunju 2011, dwar il-promozzjoni tal-impjiegi taż-żgħażagħ għall-kisba tal-objettivi 

tal-Istrateġija Ewropa 2020, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-

Inizjattiva għall-Opportunitajiet taż-Żgħażagħ (COM(2012)0727), 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-5 ta' Diċembru 2012 għal 

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ 

(COM(2012)0729), 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7 ta' Frar 2013 dwar 

Inizjattiva favur l-Impjiegi taż-Żgħażagħ, 

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-22 ta' April 2013 dwar it-Twaqqif 

ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ, 

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar l-indirizzar tal-

qgħad fost iż-żgħażagħ: soluzzjonijiet possibbli2, 

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2014 dwar ir-rispett tad-dritt 

fundamentali tal-moviment liberu fl-UE3, 

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tas-16 ta' April 2014 dwar il-proposta għal deċiżjoni 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi 

tal-Impjiegi (PES) (COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))4, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2010 dwar il-promozzjoni tal-aċċess 

taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol, it-tisħiħ tal-istejtus ta’ min jitħarreġ, tal-internship u l-
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apprendistat1, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-

Inizjattiva għall-Opportunitajiet taż-Żgħażagħ (COM(2012)0727), 

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2013 dwar Garanzija għaż-

Żgħażagħ2, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

 

A. billi l-qgħad huwa kawża ewlenija ta' inugwaljanza, b'rati ta' qgħad fost iż-żgħażagħ li 

laħqu livelli storiċi, b'medja ta' 23 % għall-UE inġenerali, u billi l-qgħad fost iż-żgħażagħ 

huwa distribwit b'mod inekwu fl-UE kollha, b'rati ta' qgħad fost iż-żgħażagħ fl-età ta' bejn 

16 u 25 sena li jaqbżu l-50 % f'xi Stati Membri; 

B. billi f'Marzu 2014, 5,340 miljun żagħżugħ (taħt il-25 sena) kienu bla xogħol fit-28 Stat 

Membru tal-UE, li minnhom 3,426 miljun kienu fiż-żona tal-euro; 

C. billi l-kawżi tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-UE jvarjaw minn pajjiż għal ieħor, u jistgħu 

jinkludu problemi strutturali tal-ekonomiji tagħna li jaffettwaw is-swieq tax-xogħol; billi 

s-sitwazzjoni u l-problemi li jħabbtu wiċċhom magħhom iż-żgħażagħ mhumiex uniformi, 

u ċerti gruppi huma milquta b'mod sproporzjonat u jeħtieġu soluzzjonijiet speċifiċi; 

D. billi s-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol hija partikolarment kritika għaż-żgħażagħ, 

indipendentement mil-livell ta' edukazzjoni tagħhom, peress li spiss jispiċċaw bla impjieg 

jew b'kuntratti ta' impjieg limitati filwaqt li jirċievu pagi aktar baxxi u livell aktar baxx ta' 

protezzjoni soċjali jew huma sfurzati jaċċettaw kuntratti ta' impjieg prekarji jew 

traineeships bla ħlas; 

E. billi Garanzija għaż-Żgħażagħ tikkontribwixxi biex tissodisfa tlieta mill-miri tal-

istrateġija Ewropa 2020, jiġifieri li 75 % tal-popolazzjoni ta' età bejn 20 u 64 sena jrid 

ikollhom xogħol, li r-rati ta' tluq bikri mill-iskola għandhom ikunu taħt l-10 %, u li mill-

inqas 20 miljun persuna għandhom jinħarġu mill-faqar u mill-esklużjoni soċjali. 

F. billi 7,5 miljun żgħażagħ Ewropej bejn 15 u 24 sena jinsabu barra mill-edukazzjoni, 

impjieg jew taħriġ (NEETs) u billi, fl-UE 28 fl-2012, 29,7 % taż-żgħażagħ fl-età bejn 15 

u 29 sena kienu f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali3; 

G. billi, minħabba l-enfasi tagħha fuq ħiliet prattiċi, is-sistema doppja tat-taħriġ vokazzjonali 

u wkoll il-korsijiet tal-lawrja li jikkombinaw lati akkademiċi u vokazzjonali mħaddma 

f’uħud mill-Istati Membri tat prova tas-siwi tagħha, b'mod partikolari tul il-kriżi, billi 

żammet il-livelli tal-qgħad fost iż-żgħażagħ aktar baxxi filwaqt li ż-żgħażagħ ħejjiethom 

aħjar għax-xogħol; 

H. billi l-limitazzjoni attwali tal-garanzija għaż-żgħażagħ sal-età ta' 25 sena hija insuffiċjenti 

peress li ma tikkunsidrax is-6,8 miljun NEET li huma fl-età ta' bejn 25 u 30 sena; 

                                                 
1 ĠU C 351 E, 2.12.2011, p. 29. 
2 Testi Adottati, P7_TA(2013)0016. 
3 Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_incl_010&lang=en 



 

 

I. billi l-SMEs għandhom potenzjal notevoli li joħolqu l-impjiegi u jiżvolġu rwol kruċjali 

fit-tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli ġdida; 

J. billi, minkejja li n-numru ta' ħaddiema li jiċċaqilqu minn Stat Membru għal ieħor żdied 

minn 4,7 miljun fl-2005 għal 8 miljuni fl-2008, f'termini ta' percentwali din hija żieda 

minn 2,1 % għal 3,3 % tal-forza tax-xogħol kollha; 

K. billi l-Istati Membri għandhom rwol kruċjali fil-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, 

anki permezz tal-appoġġ finanzjarju ta' strumenti ffinanzjati mill-UE bħall-Fond Soċjali 

Ewropew, il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, il-Programm 

Ewropew għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) u l-Garanzija għaż-Żgħażagħ 

għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020; 

L. billi l-Unjoni Ewropea allokat EUR 6 biljun biex tappoġġa l-impjiegi ta' persuni taħt l-età 

ta' 25 sena; 

M. billi l-kawżi tal-qgħad fost iż-żgħażagħ ma jistgħux jiġu ridotti għal nuqqas ta' spariġġ fil-

ħiliet, għax huma konnessi ma' kwistjonijiet bħan-nuqqas ta' impjiegi ġodda minħabba d-

deindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa, l-outsourcing u l-ispekulazzjoni, u din is-sitwazzjoni 

ġiet aggravata mill-kriżi u mill-politiki ta' awsterità; billi l-edukazzjoni u t-taħriġ 

waħedhom ma jistgħux isolvu l-problema tal-qgħad fost iż-żgħażagħ; 

N. billi kwalunkwe miżura jew programm introdotti biex jagħtu spinta lill-impjieg fost iż-

żgħażagħ għandhom jinkludu l-konsultazzjoni u/jew il-kooperazzjoni tal-partijiet 

ikkonċernati kollha fil-livelli rispettivi, speċjalment tas-Sħab Soċjali u l-

organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ; 

O. billi 20,7 miljun SME jirrappreżentaw aktar minn 67 % tal-impjiegi fis-settur privat fl-

UE, bi 30 % attribwibbli għall-mikrointrapriżi; 

P. billi l-SMEs u l-mikrointrapriżi għandhom potenzjal enormi fejn jidħol il-ħolqien tax-

xogħol, meta wieħed iqis li huma responsabbli għal 85 % tal-impjiegi ġodda kollha li 

jinħolqu; 

Garanzija għaż-Żgħażagħ - Impjiegi taż-żgħażagħ  

1. Iwissi li mhuwiex se jkun hemm tkabbir ekonomiku sostenibbli sinifikanti fl-UE sakemm 

ma jitnaqqsux l-inugwaljanzi, u jfakkar li dan jibda billi jitnaqqas il-qgħad, speċjalment 

il-qgħad fost iż-żgħażagħ u jitnaqqas il-faqar; 

2. Jitlob monitoraġġ effiċjenti tal-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ; jitlob lill-

Kummissjoni tissorvelja mill-qrib l-isfidi li ġew identifikati fir-Rakkomandazzjonijiet 

Speċifiċi għall-Pajjiż tal-2014 (CSRs) dwar il-kwalità tal-offerti u n-nuqqas ta' 

komunikazzjoni attiva għan-NEETs, kif ukoll il-kapaċità amministrattiva tas-servizzi 

pubbliċi tal-impjieg u n-nuqqas ta' impenn effikaċi mas-sħab relevanti kollha, filwaqt li 

fl-istess ħin tidentifika l-aħjar prattiki li jistgħu jiffunzjonaw bħala referenza għal titjib ta' 

programmi; jitlob għal aktar trasparenza fis-sorveljanza tal-implimentazzjoni u għal aktar 

ambizzjoni meta jiġu indirizzati l-Istati Membri li ma juru l-ebda progress f'dan ir-

rigward; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi qafas ġuridiku Ewropew, li jintroduċi standards 



 

 

minimi għall-implimentazzjoni tal-garanziji għaż-żgħażagħ, inklużi l-kwalità tal-

apprendistati, pagi deċenti għaż-żgħażagħ u aċċess għal servizzi ta' impjieg, u li jkopri 

wkoll liż-żgħażagħ fl-età ta' bejn 25 u 30 sena, meta r-rakkomandazzjoni eżistenti dwar il-

garanziji għaż-żgħażagħ ma jiġux rispettati mill-Istati Membri; 

4. Jitlob biex it-tnaqqis tal-qgħad fost iż-żgħażagħ ikun introdott bħala għan separat fil-

qasam tas-Semestru Ewropew; jitlob ukoll li jiġu inklużi miżuri li jiġġieldu l-qgħad fost 

iż-żgħażagħ fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż u fil-Programmi Nazzjonali ta' 

Riforma (PNR); jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja u tirrevedi b’mod preċiż l-

introduzzjoni ta’ dawn il-miżuri; jitlob l-involviment komprensiv tal-Parlament f'dan ir-

rigward skont il-proċess tas-Semestru Ewropew; 

5. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tħaffef it-twaqqif tal-Inizjattiva favur l-Imjiegi taż-

żgħżagħ u tippubblika komunikazzjoni dwar kif ġiet stabbilita qabel tmiem l-2014; 

6. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jikkunsidraw l-estensjoni ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ 

għall-persuni żgħażagħ taħt l-età ta' 30 sena; 

7. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ politika dwar is-suq tax-xogħol attiva, komprensiva u integrata 

b’miżuri speċjali għaż-żgħażagħ; 

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jieħdu miżuri b'saħħithom biex jiġġieldu l-qgħad fost iż-

żgħażagħ, partikolarment permezz ta' azzjoni preventiva kontra t-tluq bikri mill-iskola 

jew billi jippromovu skemi ta' taħriġ jew apprendistat (pereżempju billi jwaqqfu sistema 

doppja ta' edukazzjoni jew forom oħra ta' oqfsa ugwalment effiċjenti), biex jiżviluppaw 

strateġiji komprensivi għaż-żgħażagħ li huma barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ 

(NEETs) u biex jimplimentaw Skema nazzjonali ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ b'mod sħiħ; 

9. Jisħaq fuq il-fatt li l-Inizjattiva favur l-Impjiegi taż-Żgħażagħ m'għandhiex tipprevjeni 

lill-Istati Membri milli jużaw il-Fond Soċjali Ewropew ħalli jiffinanzjaw proġetti aktar 

wiesgħa relatati maż-żgħażagħ, speċjalment dwar il-faqar u l-inklużjoni soċjali; jappella 

lill-Kummissjoni biex tissorvelja l-użu tal-fondi tal-FSE għal proġetti relatati maż-

żgħażagħ; 

10. Jemmen bis-sħiħ li l-fondi tal-UE, b'mod partikolari dawk fil-qafas tal-Inizjattiva favur l-

Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI), m'għandhomx jintużaw biex jissostitwixxu approċċi 

nazzjonali iżda biex jipprovdu appoġġ addizzjonali għaż-żgħażagħ b'mod li 

jikkumplimentaw u jsaħħu l-programmi nazzjonali skont kif jiddeċiedu l-Istati Membri; 

11. Jemmen li l-programmi tal-UE għandhom jippermettu flessibilità xierqa biex l-Istati 

Membri jkunu jistgħu jimplimentaw appoġġ individwalizzat skont il-ħtiġijiet lokali, biex 

jiġi żgurat li l-fondi jintużaw fl-oqsma fejn il-qgħad fost iż-żgħażagħ huwa l-ogħla u fejn 

huma l-aktar bżonnjużi, mingħajr kompromessi fuq l-awditjar u l-kontroll; 

12. Jisħaq fuq il-fatt li l-Inizjattiva favur l-Impjiegi taż-Żgħażagħ m'għandhiex tipprevjeni 

lill-Istati Membri milli jużaw programmi oħra tal-UE, pereżempju skont il-Fond Soċjali 

Ewropew jew ERASMUS +, ħalli jiffinanzjaw proġetti aktar wiesgħa relatati maż-

żgħażagħ, speċjalment dwar l-intraprenditorija, il-faqar u l-inklużjoni soċjali; jenfasizza l-

importanza li l-Istati Membri jallokaw il-kofinanzjament xieraq f'dan ir-rigward; jappella 

lill-Kummissjoni biex tissorvelja l-użu tal-fondi tal-FSE għal proġetti relatati maż-

żgħażagħ; 



 

 

Edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ 

13. Ifakkar li EUR 6 biljun allokati lill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ mhumiex 

biżżejjed biex ikun miġġieled il-qgħad fost iż-żgħażagħ b'mod dejjiemi; jitlob, għalhekk, 

lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jagħmlu l-Garanzija għaż-Żgħażagħ prijorità u jżidu l-

allokazzjoni tal-baġit tagħhom għall-perjodu kollu 2014-2020 meta jiddeċiedu dwar 

reviżjoni post-elettorali tal-QFP 2014-2020, li għandu jseħħ mhux aktar tard minn tmiem 

l-2016; 

14. Jistieden lill-Istati Membri jwaqqfu jew itejbu sistemi ta' edukazzjoni vokazzjonali u ta' 

taħriġ; jenfasizza li sabiex titjieb it-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol, għandu 

jitwaqqaf qafas Ewropew għal sistema ta' edukazzjoni doppja bbażata fuq l-aħjar prattiki 

Ewropej f'dan il-qasam; jissuġġerixxi wkoll l-użu ta' Ice-Breaker Schemes’ fl-UE kollha 

li jkun fihom esperjenza prattika tax-xogħol għal gradwati u dawk li diġà kellhom taħriġ 

vokazzjonali, ma' kumpaniji li jħaddmuhom għal bejn sitta u tnax-il xahar biex isolvu 

problema speċifika li tikkonċerna l-innovazzjoni u l-iżvilupp; 

15. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw miżuri b'saħħithom biex jiġġieldu l-qgħad fost 

iż-żgħażagħ u l-esklużjoni bikrija mis-suq tax-xogħol, partikolarment permezz ta' azzjoni 

preventiva kontra t-tluq bikri mill-iskola jew minn skemi ta' taħriġ jew apprendistat 

(pereżempju billi jwaqqfu sistema doppja ta' edukazzjoni jew forom oħra ta' oqfsa 

ugwalment effiċjenti); 

16. Jistieden lill-Istati Membri biex iwettqu riformi, b’mod partikolari standards tal-

edukazzjoni u tat-taħriġ għaż-żgħażagħ, sabiex iżidu b’mod sinifikanti l-opportunitajiet 

tagħhom ta’ impjieg u tal-ħajja; 

17. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu jtejbu t-trasparenza u r-

rikonoxximent tal-kwalifiki fl-Unjoni, partikolarment permezz tas-Sistema Ewropea ta’ 

Krediti għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali, l-Europass u l-Qafas Ewropew tal-

Kwalifiki; 

18. Jenfasizza l-importanza għaż-żgħażagħ li jiksbu ħiliet trasversali bħal pereżempju ħiliet 

fl-ICT, ħiliet ta' tmexxija, ħiliet fil-ħsieb kritiku u fil-lingwi, kif ukoll bl-istudju barra 

mill-pajjiż, biex jitjiebu l-prospetti tagħhom fis-suq tax-xogħol u l-adattabilità tagħhom 

għal żviluppi futuri fis-suq tax-xogħol kif ukoll il-parteċipazzjoni attiva tagħhom fis-

soċjetà; 

19. Jistieden lill-Istati Membri jikkonċentraw fuq setturi b'potenzjal ta' rata għolja ta' tkabbir 

u ta' ħolqien ta' impjiegi u jieħdu miżuri biex jagħtu prijorità lill-oqsma tax-xjenza, it-

teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika fil-programmi edukattivi tagħhom, sabiex 

jissodisfaw l-iżviluppi mistennija fil-ġejjieni fis-suq tax-xogħol, konformement mal-

ħtieġa ta' bidla lejn ekonomija effiċjenti fir-riżorsi; 

20. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw tipi ġodda ta' ekonomija, 

speċjalment l-intraprenditorija soċjali, co-working, crowdsourcing u jipprovdu miżuri ta' 

appoġġ għall-kooperattivi taż-żgħażagħ u l-bidu ta' intrapriżi soċjali; 

21. Jistieden lill-Istati Membri jħeġġu politiki li jippromovu t-tkabbir u jitlob għal azzjoni fil-

livell tal-UE f'termini ta' strateġija ta' tkabbir Ewropew fejn l-investiment u l-iżvilupp ta' 

setturi ewlenin bħas-suq diġitali, is-suq tat-telekom u ta' komunità ta' enerġija komuni se 



 

 

jipprovdu impjiegi sostenibbli; 

22. Jiddispjaċih li l-prijoritajiet tal-Kunsill Ewropew, kif ġew ippubblikati mill-Kunsill 

Ewropew fis-27 ta' Ġunju 2014, bħala aġenda strateġika għall-UE u l-Kummissjoni l-

ġdida, ma jinkludux miżuri mmirati u investiment biex jgħinu l-ħolqien ta' impjiegi ta' 

kwalità għaż-żgħażagħ; 

23. Jenfasizza l-fatt li l-kisba ta' riżultati rigward l-objettivi ta' garanzija għaż-żgħażagħ 

teħtieġ riformi strateġiċi biex tinkiseb tranżizzjoni aktar pożittiva mill-iskola għas-suq 

tax-xogħol;  

24. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex rispettivament jibnu u jirriformaw l-aġenziji tas-suq tax-

xogħol tagħhom; 

25. Jenfasizza li, minħabba bidliet rapidi fis-suq tax-xogħol, illum aktar minn qabel hemm il-

ħtieġa ta' investimenti qawwija fl-edukazzjoni u fit-taħriġ; jenfasizza li l-politiki dwar il-

ħiliet għandhom jidhru mhux biss bħala mezzi li jissodisfaw il-ħtiġijiet tas-suq tax-

xogħol, imma għandhom jirrikonoxxu wkoll il-kompetenzi li jinkisbu permezz ta' 

edukazzjoni mhux formali u informali, jappoġġaw l-implimentazzjoni ta' politiki ta' 

tagħlim tul il-ħajja u finalment ikunu parti minn approċċ olistiku għall-edukazzjoni; 

26. Jappella lill-Kummissjoni u lil aġenziji bħal Eurofound u Cedefop biex janalizzaw is-

sistemi eżistenti ta' edukazzjoni professjonali doppja sabiex jipprovdu din l-informazzjoni 

lill-Istati Membri l-oħra li huma interessati f'dawn is-sistemi fuq bażi volontarja, mingħajr 

ma jitnaqqsu l-istandards ta' edukazzjoni li diġà jeżistu; 

27. Jirrikonoxxi r-rwol tal-familja bħala sistema ta' appoġġ effettiva għaż-żgħażagħ li jħabbtu 

wiċċhom mal-qgħad, il-faqar u l-esklużjoni soċjali; 

28. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jsaħħu t-taħriġ, l-orjentazzjoni u l-apprendistati, it-traineeships 

vokazzjonali u l-internships, u jneħħu l-ostakli eżistenti għalihom, u biex jikkombinaw 

aħjar il-provvista u d-domanda ta’ opportunitajiet ta’ taħriġ ibbażat fuq ix-xogħol għaż-

żgħażagħ, u b'hekk itejbu l-mobilità u l-kapaċità ta' impjieg, b’mod partikolari f’reġjuni 

tal-fruntiera; 

29. Jilqa' r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Qafas tal-Kwalità għat-Traineeships, adottat 

fl-10 ta' Marzu 2014, u jistieden lill-Istati Membri jimplimentawh mingħajr dewmien 

għall-ġid ta' min jibbenefika minnu, u jenfasizza l-fatt li l-programmi tal-Istati Membri li 

jippromwovu u joffru traineeships jistgħu jiġu appoġġati finanzjarjament minn fondi 

Ewropej; 

Ambjent ġdid għall-impjiegi 

30. Jenfasizza l-ħtieġa li l-Ewropa toħloq ambjent favorevoli għall-SMEs, li jinkludi l-

provvista tal-aħjar kundizzjonijiet finanzjarji u legali għan-negozji l-ġodda, peress li 

b'mod ġenerali l-SMEs koprew 66,5 % tal-impjiegi kollha Ewropej fl-20121; 

31. Itenni l-bżonn li jiġu żgurati taħriġ u aċċess wiesgħa u sempliċi għall-internet u l-

                                                 
1  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-

review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf report 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf


 

 

informazzjoni onlajn u għall-ħiliet diġitali; konformement mal-objettivi tal-Aġenda 

Diġitali, jistieden lill-Istati Membri jinkoraġġixxu  u jiffaċilitaw id-diġitalizzazzjoni ta' 

servizzi u opportunitjiet ta' edukazzjoni għaż-żgħażagħ, sabiex ikun jista' jkollhom aċċess 

għal impjiegi diġitali; 

32.  Jenfasizza t-tendenza reċenti li l-kumpaniji jreġġgħu lura l-produzzjoni u s-servizzi lejn l-

Ewropa u l-opportunitajiet li dan iġib miegħu għall-ħolqien tal-impjiegi, b'mod partikolari 

għaż-żgħażagħ; jemmen li l-ekonomiji tal-UE għandhom opportunità unika biex 

jaċċeleraw din it-tendenza li l-impjiegi jiġu rilokalizzati; 

33. Jinsisti li hemm ħtieġa tar-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa abbażi ta' strateġija koerenti 

u l-implimentazzjoni tagħha, li tippromwovi u tiffaċilita politiki favorevoli għat-tkabbir u 

l-ħolqien ta' impjiegi ġodda; 

34. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jassoċjaw il-politiki tal-impjieg taż-żgħażagħ b'kuntratti tax-

xogħol ta' kwalità u sostenibbli sabiex jindirizzaw iż-żieda fil-prekarjetà strutturali u r-

rata baxxa tal-impjiegi;  

35. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li ż-żgħażagħ ikollhom aċċess għal impjiegi ta' 

kwalità li jirrispettaw id-drittijiet tagħhom, inkluż id-dritt għall-istabbiltà u s-sigurtà 

permezz ta' impjieg li jagħti paga li tiggarantixxi l-għajxien u protezzjoni soċjali u li 

jippermetti ħajja sikura ta' dinjità u ta' awtonomija, sabiex iż-żgħażagħ ikunu protetti mid-

diskriminazzjoni u l-isfruttar; 

36. Jemmen li l-imprendituri żgħażagħ u l-SMEs orjentati lejn it-tkabbir huma neċessarji 

sabiex jingħata lok għall-innovazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi; 

37. Jemmen li n-negozji jistgħu biss joħolqu aktar impjiegi u jimpjegaw aktar persuni jekk l-

ambjent ekonomiku jinkoraġġixxi t-tkabbir u jekk huma jistgħu jserrħu fuq forza tax-

xogħol kwalifikata; 

38. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jadottaw approċċ ibbażat fuq id-drittijiet 

fir-rigward taż-żgħażagħ u l-impjiegi; jenfasizza li, partikolarment fi żminijiet ta' kriżi, il-

kwalità ta’ xogħol għaż-żgħażagħ m’għandhiex tkun kompromessa u l-istandards ewlenin 

tax-xogħol u standards oħra marbuta mal-kwalità tax-xogħol, bħall-ħin tax-xogħol, is-

sigurtà soċjali, u s-saħħa u s-sikurezza fuq ix-xogħol, għandhom ikunu 

kunsiderazzjonijiet ċentrali fl-isforzi li qed isiru; jenfasizza li d-diskriminazzjoni abbażi 

tal-età għandha tieqaf; 

39. Jisħaq fuq l-importanza li wieħed jirrikonoxxi u jirrispetta s-sistemi soċjali u ekonomiċi 

differenti li jeżistu fl-Istati Membri; 

40. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jappoġġaw u jippromwovu mekkaniżmi ta' 

mobilità, partikolarment il-EURES, li jiffaċilitaw it-tiftix tal-impjiegi fi Stati Membri 

oħra; 

41. Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ mis-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi (PES), 

sabiex jibbilanċjaw l-offerta u t-talba għal postijiet vakanti tax-xogħol u l-kwalifiki 

meħtieġa mill-Istati Membri; 

42. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tappoġġa inizjattivi kif ukoll forom oħra ta' 



 

 

kooperazzjoni mas-settur privat fl-indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ; 

43. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tassumi rwol fuq quddiem b'inizjattiva għar-

riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa, billi ssaħħaħ il-kompetittività industrijali mingħajr ma 

tpoġġi piż regolatorju eċċessiv fuq in-negozji, u billi tiffaċilita l-ħolqien ta' impjiegi, 

tindirizza l-qgħad u twessa' l-ambitu tal-possibilitajiet għaż-żagħżagħ biex jibdew in-

negozji tagħhom stess jew biex isibu impjieg; 

44.  Jirrakkomanda li kull evalwazzjoni li tagħmel il-Kummissjoni Ewropea fil-futur dwar l-

iskemi rilevanti tal-FSE fil-qasam tal-impjieg taż-żgħażagħ tħares lil hinn mill-ispiża u l-

għadd ta' parteċipanti u tqis l-impatt fuq is-suq tax-xogħol taż-żgħażagħ f'termini reali fuq 

perjodu twil ta' żmien, u bħala prijorità tara kif u għaliex l-azzjonijiet ikunu suċċess; 

45. Jistieden lill-Istati Membri jeliminaw piżijiet amministrattivi żejda u burokrazija żejda 

għall-persuni li jaħdmu għal rashom, għall-mikrointrapriżi u l-SMEs u biex jintroduċu 

politiki tat-taxxa favorevoli, jistabbilixxu klima aktar favorevoli għall-investiment privat 

u jindirizzaw liġijiet sproporzjonatament punittivi dwar il-fallimenti; l-SMEs 

jikkostitwixxu sehem kbir mill-ekonomija Ewropea u r-rwol tagħhom jista' jkun fattur 

determinanti ewlieni biex jiġi żgurat irkupru rapidu u sostenibbli mill-kriżi ekonomika u 

biex jinħolqu impjiegi ġodda, inkluż għaż-żgħażagħ; 

46. Jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-kooperazzjoni bejn in-negozji u s-settur tal-

edukazzjoni fil-livelli kollha, bil-għan li l-kurrikula jkunu marbuta aħjar mad-domanda 

tas-suq tax-xogħol; 

47. Jenfasizza li l-ekonomija Ewropea teħtieġ sforzi sabiex issaħħaħ, pjutost milli tillimita, il-

moviment liberu u l-mobbiltà tal-forza tax-xogħol fl-UE, u jistieden lill-Istati Membri 

jiżguraw il-moviment liberu għaċ-ċittadini u l-ħaddiema kollha ħalli jkun hemm żvilupp 

ta' suq tax-xogħol ġenwin tal-Unjoni, jitneħħew il-konġestjonijiet u l-ħaddiema tal-UE 

jkunu jistgħu jiċċaqalqu lejn żoni fejn hemm domanda għall-ħiliet tagħhom; jenfasizza li 

l-libertà ta' moviment hi dritt ewlieni; jenfasizza, wkoll, li ż-żgħażagħ għandhom ukoll 

ikollhom l-opportunità li jaċċessaw opportunitajiet ta' impjieg fil-komunità tagħhom 

stess; 

48. Jistieden lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari lill-qgħad għoli fost il-gruppi 

żvantaġġati billi jagħtu prijorità lill-aċċess u l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol u l-

mainstreaming tal-politiki ta' aċċess u integrazzjoni, minħabba li x-xogħol huwa s-sigriet 

għall-integrazzjoni effettiva; 

49. Jemmen li l-Istati Membri jeħtieġ jindirizzaw il-bżonnijiet speċifiċi taż-żgħażagħ 

b'diżabilità billi jagħtihom l-għodda u s-servizzi ta' appoġġ xierqa, sabiex jinħoloq 

ambjent ta' ugwaljanza u tiżdied b'mod attiv l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ b'diżabilità fis-

suq tax-xogħol, fl-edukazzjoni u fit-taħriġ; 

50. Jisħaq fuq l-importanza li tiġi stimulata l-intraprenditorija, b'mod partikolari fost iż-

żgħażagħ u l-gradwati, billi jiġu promossi l-perjodi ta' prattika u t-tiroċinji f'negozji żgħar 

u mikrointrapriżi biex iż-żgħażagħ jiksbu esperjenza fid-dinja tan-negozju u jiżdied l-

għarfien tagħhom dwar l-opportunitajiet u l-kapaċità biex jibdew negozju huma stess; 

51. Jenfasizza li, minħabba l-konsegwenzi li l-kriżi għandha fuq iż-żgħażagħ, huma meħtieġa 

impenn aktar b'saħħtu u monitoraġġ imtejjeb mill-Istati Membri biex titjieb is-sitwazzjoni 



 

 

taż-żgħażagħ;  jitlob, f'dan il-kuntest lill-Istati Membri jindirizzaw il-kwistjoni tal-qgħad 

fost iż-żgħażagħ matul il-Kunsill EPSCO informali tas-17 u t-18 ta' Lulju 2014 f'Milan u 

biex iwettqu azzjonijiet u politiki minflok dikjarazzjonijiet; 

 

o 

o     o 

52 Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni 

u lill-Kunsill. 

 


