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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, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jaqbel mal-fehma li t-tagħlim tul il-ħajja għandu rwol importanti għall-kompetittività, il-
kapaċità li wieħed isib impjieg u l-inklużjoni soċjali kif ukoll li jingħelbu id-diskrepanzi 
fis-suq tax-xogħol u jintlaħaq l-għan ta’ Liżbona ta’ rata għola ta’ parteċipazzjoni għal 
dawk 'l fuq minn 50 sena.

2. Jenfasizza l-importanza tat-tagħlim għall-adulti sabiex titnaqqas ir-rata tal-qagħad, kif 
ukoll biex jintlaħaq l-għan li jinħolqu impjieġi aħjar fl-Ewropa.  

3. Jirrimarka li t-tagħlim tul il-ħajja mhux biss iżid il-kapaċità tal-ħaddiema li jsibu impjieg 
iżda jżid ukoll il-mobilità tagħhom li hija importanti għall-funzjonament tas-suq intern. 

4. Jenfasizza li livell baxx ta’ kwalifiki jimplika riskju ta’ qagħad u li permezz tat-taħriġ, l-
individwu jkompli jkollu jew jakkwista l-kompetenzi meħtieġa biex jikseb impjieg.

5. Jisħaq l-importanza li ċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess u opportunitajiet ugwali biex 
jieħdu sehem fi programmi ta’ tagħlim tul il-ħajja, u f’dan il-kuntest jiddispjaċih li dawk 
b’livelli ta’ taħriġ inizjali l-aktar baxxi, persuni akbar fl-età, nies f’zoni rurali, u nies 
b’diżabilità jkunu l-inqas probabbli li jipparteċipaw fil-pajjiżi kollha.  

6. Jenfasizza l-importanza tat-tagħlim għall-adulti sabiex jiġu integrati l-migranti u tiżdied il-
kapaċità tagħhom li jsibu impjieg. 

7. Jisħaq l-importanza sabiex l-imsieħba soċjali u partijiet interessati oħra jkunu involuti 
b’mod attiv.  

8. Jenfasizza l-importanza tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u fondi strutturali oħra sabiex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet. 

9. Jisħaq li t-titjib ta’ l-għoti tas-servizz tat-tagħlim għall-adulti huwa essenzjali biex tiżdied 
il-parteċipazzjoni. Miżuri biex jippromwovu l-għoti effettiv jinkludu d-disponibilità ta’ 
siti tat-tagħlim, ta’ faċilitajiet għall-kura tat-tfal fil-lokal, servizzi ta’ tagħlim b’distanza 
għal dawk f’zoni remoti, informazzjoni u gwida, programmi speċifiċi u arrangamenti ta’ 
tagħlim flessibbli.

10. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jieħdu l-miżuri xierqa sabiex jindirizzaw ir-rati baxxi ta' 
impjieg ta' ħaddiema akbar fl-età u biex jiġu implimentati l-kundizzjonijiet xierqa sabiex 
ikun faċilitat il-progress fl-impjieg, kemm jekk dan ikun l-ewwel opportunità, jew jekk 
ikun hemm mixja lura lejn id-dinja tax-xogħol wara waqfa jew jekk ikun hemm ix-xewqa 
li jitwal it-tul tal-ħajja tal-ħaddiema fid-dinja tax-xogħol.

11. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jipprovdu inċentivi kemm fiskali kif ukoll oħrajn kemm 
għall-ħaddiema biex jassikuraw ħajja tax-xogħol itwal u kif ukoll għal min iħaddem 
sabiex jimpjegaw u jżommu ħaddiema akbar fl-età, billi jipprovdu opportunitajiet ta' 
tagħlim tul il-ħajja, billi jtejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-kwalità fix-xoghol.
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12. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tassigura li kull Stat Membru jieħu l-passi legali 
meħtieġa biex joffri u jipprovdi aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja għall-impjegati kollha jew 
kull min qed ifittex xogħol.
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