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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar qafas regolatorju għall-miżuri ta' konċiljazzjoni tal-ħajja familjari u tal-perjodu 
ta' studju għan-nisa żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea 
(2006/2276(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2 , 3(2) u 141 tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea proklamata fl-
20001, b'mod partikulari l-Artikoli 9 u 14 tagħha dwar id-dritt li wieħed iwaqqaf familja u 
d-dritt għall-edukazzjoni, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Copenhagen tal-21 u t-22 ta' 
Ġunju 1993, ta' Liżbona tat-23 u l-24 ta' Marzu 2000, ta' Stokkolma tat-23 u l-24 ta' 
Marzu 2001, ta' Barċellona tal-25 u s-26 ta' Marzu 2004, ta' Brussell tat-22 u t-23 ta' 
Marzu 2005 u tat-23 u l-24 ta' Marzu 2006 dwar l-istrateġija ta' Liżbona għall-impjiegi u 
t-tkabbir, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni komuni tal-Ministri Ewropej għall-edukazzjoni tad-19 
ta' Ġunju 1999 f'Bolonja,

– wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għaż-żgħażagħ adotta mill-Kunsill Ewropew fi Brussell 
tat-22 u t-23 ta' Marzu 2005,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni komuni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Marzu 
2007 dwar is-servizzi ta' żamma tat-tfal,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Mejju 2005 dwar il-
politiki Ewropej dwar ż-żgħażagħ bl-isem ta' "Li tindirizza l-problemi taż-żgħażagħ fl-
Ewropa - l-implimentazzjoni tal-Patt Ewropew għaż-Żgħażagħ u t-tmexxija 'l quddiem ta’ 
ċittadinanza attiva" (COM(2005)0206), li jipprovdi għan-neċessità li jiġu żgurati għaż-
żgħażagħ edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità kkombinati ma' konċiljazzjoni aħjar tal-ħajja 
familjari u tal-ħajja professjonali, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni  ta' l-10 ta' Jannar 2003 bl-isem ta' 
"Ninvestu b'mod effikaċji fl-edukazzjoni u t-taħriġ: punt essenzjali għall-Ewropa" 
(COM(2002)0779),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Frar 2003 bl-isem ta' "L-
irwol ta' l-universitajiet fl-Ewropa ta' l-għarfien" (COM(2003)0058), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni  ta' l-20 ta' April 2005 bl-isem ta' 
"Mobilizzazzjoni ta' l-intelliġenza ta' l-Ewropa: li tippermetti lill-universitajiet sabiex 
jagħtu l-kontribut sħiħ tagħhom għall-Istrateġija ta' Liżbona" (COM(2005)0152),

  
1 ĠU C 364, 18.12.2000, p 1.



PR\658908MT.doc PE 386.544v01-004/13 PR\658908MT.doc

MT

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni  ta' l-1 ta' Ġunju 2005 bl-isem ta' 
"Non-diskriminazzjoni u opportunitajiet ugwali għal kulħadd – Qafas ta’ Strateġija" 
(COM(2005)0224),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1672/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' 
l-24 ta' Ottubru 2006 li tistabbilixxi Programm Komunitarju għall-Impjiegi u għas-
Solidarjetà Soċjali – Progress1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' l-1 ta' Marzu 2006 bl-isem ta' "Il-
pjan ta' rotta għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-2010" (COM(2006)0092),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni  tas-16 ta' Marzu 2005 bl-isem ta' 
"Green Paper 'Quddiem it-tibdiliet demografiċi, solidarjetà ġdida bejn il-ġenerazzjonijiet'" 
(COM(2005)0094),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni  tat-12 ta' Ottubru 2006 bl-isem ta' 
"Il-ġejjieni demografiku ta’ l-Ewropa, il-bidla ta’ sfida f’opportunità" (COM(2006)0571),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Ottubru 2006 bl-isem ta' 
"L-ewwel stadju tal-konsulatazzjoni ta' l-imsieħba soċjali Ewropej dwar il-konċiljazzjoni 
tal-ħajja professjonali, tal-ħajja privata u tal-ħajja familjari" (SEC(2006)1245),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 92/241/KEE tal-31 ta' Marzu 1992 
dwar iż-żamma tat-tfal2 li tipprovdi li dawn is-servizzi għandhom ikunu disponibbli għall-
ġenituri li jkunu qed jagħmlu kors edukattiv jew taħriġ bl-għan li jidħlu fis-suq tax-
xogħol,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2004 dwar il-konċiljazzjoni tal-
ħajja professjonali, familjari u privata3, ir-Riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2005 dwar 
ir-reviżjoni intermedja ta' l-Istrateġija ta' Liżbona4 , ir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar il-futur ta' 
l-Istrateġija ta' Liżbona fir-rigward tal-perspettiva tal-ġeneru tas-16 ta' Jannar 20065, ir-
Riżoluzzjoni tiegħu ta' l-1 ta' Frar 2007 dwar id-diskriminazzjoni kontra n-nisa żgħażagħ u 
t-tfajliet fil-qasam ta' l-edukazzjoni6,   

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (A6-0000/2007),

A. billi l-edukazzjoni u l-familja jaqgħu taħt il-kompetenza u r-responsabilità nazzjonali,

  
1 ĠU C 315, 15.11.2006,  p 1.
2 ĠU L 123, 8.5.1992, p 16.
3 ĠU C 102 E, 28.4.2004, p 492.
4 ĠU C 320, 15.12.2005, p 164.
5 ĠU C 287 E, 28.4.2004, p 323.
6 Testi adottati ta' din id-data, P6_TA(2007)0021.
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B. billi l-edukazzjoni hi dritt fundamentali għal kulħadd u kundizzjoni indispensabbli għar-
realizzazzjoni ta' persuna u għall-parteċipazzjoni tagħha fil-ħajja ekonomika u soċjali, 

C. billi l-aċċess għall-edukazzjoni u għal tagħlim ta' kwalità huma elementi essenzjali sabiex 
iż-żgħażagħ, irġiel u nisa, ikunu jistgħu jipprovdu l-kompetenzi li l-Ewropa għandha 
bżonn, kemm fil-qasam ta' l-istimulazzjoni ta' l-impjieg u tat-tkabbir, kif ukoll fil-qasam 
ta' solidarjetà interġenerazzjonali u tat-tiġdid tal-popolazzjoni, 

D. billi konċiljazzjoni aħjar tal-ħajja familjari u tal-ħajja ta' l-istudju tal-livelli kollha tista' 
tippermetti li wieħed japprofitta aħjar mill-potenzjal taż-żgħażagħ, u b'mod partikulari taż-
żgħażagħ nisa, u b'hekk tikkontribwixxi għas-"soċjetà ta' l-għarfien", għall-kompetittività 
ta' l-ekonomija, għall-koeżjoni soċjali u għat-tiġdid tas-soċjetà Ewropea - objettiv 
imsemmi fl-Istrateġija ta' Liżbona riveduta,

E. billi l-futur ta' l-Ewropa jiddependi mill-kapaċità tagħha li tippromwovi soċjetajiet li 
jilqgħu għat-tfal u għaż-żgħażagħ u billi, f'dan il-qafas, ir-realizzazzjoni tax-xewqat 
familjari m'għandhiex tmur kontra l-għażliet edukattivi u professjonali jew tikkonstitwixxi  
waqfien meta dawn jiġu segwiti jew jinbdew mill-ġdid,

F. billi l-prolongazzjoni tad-dewmien ta' l-istudji1, in-nuqqas ta' elementi li jistimulaw il-
ħolqien ta' zona awtonoma, l-emanċipazzjoni iktar tard kif ukoll aċċess iktar diffiċli għall-
ħajja attiva jistgħu joħolqu fiż-żgħażagħ posponiment tad-deċiżjoni li jwaqqfu familja,

G. billi l-opportunitajiet offerti għat-tagħlim matul il-ħajja kollha u d-dewmien itwal ta' l-
istudji jwasslu għal żieda fl-età medja ta' l-irġiel u tan-nisa fil-perjodu ta' studji u ta' 
tagħlim2,

H. billi ż-żieda fl-istennija tal-ħajja tinfluwenza r-relazzjonijiet interġenerazzjonali u 
familjari billi żżid in-numru ta' persuni fi stat ta' dipendenza,

I. billi l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-konċiljazzjoni tal-ħajja professjonali, 
privata u familjari tirrikonoxxi li l-politiki ta' konċiljazzjoni għandhom xorta 
jikkonċernaw liż-żgħażagħ nisa u rġiel li għadhom fis-sistema tat-tagħlim superjuri, 

J. billi d-diffikultajiet materjali spiss jagħmlu diffiċli l-aċċess għal u l-insegwiment ta' l-
istudji u billi dawn id-diffikultajiet huma partikolarment ikbar għaż-żgħażagħ nisa u rġiel 
li, b'mod paralleli ma' l-istudji tagħhom, jassumu responsabiltajiet familjari u 
eventwalment professjonali3,

  
1 Francesco C.Billari, Dimiter Philipov, Education and the Transition to Motherhood: a comparative analysis of 
Western Europe, European Demographic Research Papers 2005.
2 Rapport EUROSTUDENT 2005 "Social and Economic Conditions of student life in Europe", l-età medja ta' l-
istudenti hi 28 sena fir-Renju Unit, 25.3 sena fl-Awstrija, 24.6 fil-Finlandja, 24.2 sena fil-Pajjiżi l-Baxxi u 24.1 
sena fl-Irlanda.
3 Rapport Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe: 91%  ta' l-istudenti 
kollha fil-Pajjiżi l-Baxxi jaħdmu, 69% fl-Irlanda, 67% fl-Awstrija, 66% fil-Ġermanja, 65% fil-Finlandja.
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K. billi anke jekk ma taqax f'idejn l-Istati Membri li jinfluwenzaw l-għażliet individwali li 
wieħed ikollu jew ma jkollux tfal, dawn għandhom joħolqu ambjent soċjali u ekonomiku 
li jiffavorixxi l-ġenituri żgħażagħ,

L. billi l-istatistiki juru li l-Ewropej m'għandhomx in-numru ta' tfal li jixtiequ1,

M. billi n-nisa, li bħala maġġoranza jieħdu ħsieb persuni dipendenti2, huma iktar suxxettibbli 
mill-irġiel li ma jsegwux l-istudji tagħhom, li jabbandunawhom matul it-triq jew li qatt ma 
jkompluhom - ħaġa li b'mod inevitabbli twassal għad-diskriminazzjoni de facto fl-aċċess u 
fl-insegwiment ta' l-istudji u tat-taħriġ matul il-ħajja kif ukoll għal inugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa fil-ħajja professjonali,

N. billi fil-maġġoranza tal-pajjiżi, il-fatt li wieħed ikollu impjieg matul id-dewmien ta' l-
istudji, jew hu fattur ta' ineliġibilità għall-għajnuna soċjali, jew fattur ta' tnaqqis ta' l-
ammont ta' l-għajnuna mogħtija, u billi l-istatus ta' l-istudent, speċjalment fil-każ li jkun 
hemm persuni li qed jieħu ħsieb, jikkomplika b'mod konsiderevoli l-għoti ta' self u ta' 
krediti bankarji,

O. billi r-responsabilitajiet familjari jimplikaw bżonnijiet speċifiċi f'ċertu numru ta' oqsma, 
b'mod partikulari fil-qasam ta' l-akkomodazzjoni, tas-servizzi taż-żamma tat-tfal u tal-
flessibilità fis-segwitu ta' korsijiet, 

P. billi t-trattament ta' l-istudenti li jkollhom responsabilitajiet familjari huwa differenti 
skond il-pajjiżi u l-istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew professjonali - element 
suxxettibbli li jikkonstitwixxi ostaklu għall-mobilità tagħhom, u għalhekk għar-
realizzazzjoni tax-xewqat edukattivi u professjonali tagħhom - u billi l-bżonnijiet tagħhom 
jitqiesu b'mod mhux ugwali fis-sistemi edukattivi kif ukoll fil-kriterji ta' l-għoti ta' 
għajnuniet għall-istudenti, 

1. Ifakkar li r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin jikkonċernaw liż-żgħażagħ, u b'mod partikulari 
liż-żgħażagħ nisa, fil-perjodu ta' studji jew ta' tagħlim li għandhom jew li jixtiequ jassumu 
reponsabilitajiet familjari;

2. Ifakkar li b'konformità mal-konklużjonijiet tal-Green Paper dwar id-demografija, id-
defiċit demografiku Ewropew hu kkawżat, fost affarijiet oħra, mir-realizzazzjoni iktar tard 
ta' l-istadji differenti tal-ħajja (studji, xogħol, familja);

3. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rikoxximent tal-Kummissjoni, fil-Komunikazzjoni tagħha dwar il-
konċiljazzjoni tal-ħajja professjonali, privata u familjari, li l-politiki ta' konċiljazzjoni 
għandhom xorta jikkonċernaw liż-żgħażagħ nisa u rġiel li għadhom fis-sistema tat-tagħlim 
superjuri, filwaqt li jiddispjaċih bin-nuqqas ta' proposti konkreti f'dan ir-rigward;

  
1Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-16 ta' Marzu 2005 bl-isem ta' "Green Paper 
'Quddiem it-tibdiliet ġeografiċi, solidarjetà ġdida bejn il-ġenerazzjonijiet'" (COM(2005)0094)

2 Rapport Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe: 13.8% ta' l-istudenti 
b'tarbija fil-Latvja f'paragun ma' 5.3% ta' l-istudenti, 12.1% f'paragun ma' 10.4% fl-Irlanda, 11.5%  f'paragun ma' 
10.1% fl-Awstrija.
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4. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, fil-qafas ta' l-impenn tagħhom favur 
soċjetà iktar ġovjali għat-tfal u għaż-żgħażagħ, biex jippromwovu politiki favur il-
konċiljazzjoni tal-ħajja ta' l-istudent u tal-ħajja familjari sabiex jippermettu liż-żgħażagħ 
irġiel u nisa li jkollhom in-numru ta' tfal li jixtiequ filwaqt li jingħata iktar valur lill-
kontribuzzjoni tagħhom għat-tkabbir u għall-kompetittività Ewropea;

5. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu aħjar is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ, u 
b'mod partikulari taż-żgħażagħ nisa, li jkollhom responsabilitajiet familjari fil-perjodu ta' 
l-istudji jew ta' tagħlim, b'mod partikulari billi jagħmlu għad-dispożizzjoni tagħhom 
għajnuniet soċjali speċifiċi adattati għall-bżonnijiet tagħhom u indipendenti mill-eżerċitar 
jew le ta' attività professjonali b'mod paralleli ma' l-istudji;

6. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jagħmlu b'tali mod li l-"assikurazzjonijiet għaż-
żgħażagħ" ikunu estiżi wkoll għall-persuni li jkunu taħt ir-responsabilità ta' l-istudent(a); 

7. Jistieden lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet ta' kreditu biex jissimplifikaw u 
jiffaċilitaw l-għoti ta' self b'kundizzjonijiet vantaġġjużi għaż-żgħażagħ irġiel u nisa li 
jikkombinaw ir-responsabilitajiet familjari ma' perjodu ta' studji jew ta' tagħlim;

8. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri, bi sħab mal-gruppi lokali u l-istituzzjonijiet ta' tagħlim 
superjuri jew professjonali, biex jadottaw il-miżuri meħtieġa sabiex l-istudenti ġenituri 
jkunu jistgħu jibbenefikaw minn akkomodazzjonijiet adattati għall-bżonnijiet tagħhom kif 
ukoll minn servizzi ta' żamma tat-tfal suffiċjenti u xierqa li jissodisfaw l-istess 
kundizzjonijiet ta' eleġibilità bħall-ġenituri li jaħdmu; jistieden lill-Istati Membri biex 
jisfruttaw bis-sħiħ il-possibilitajiet offruti mill-fondi Komunitarji u b'mod partikulari l-
Fond Soċjali Ewropew f'dan il-qasam;

9. Jinkoraġġixxi lill-istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew professjonali biex jimplimentaw 
servizzi ta' żamma tat-tfal fi ħdan l-infrastrutturi tagħhom u jistieden lill-Istati Membri 
biex jappoġġjaw dan it-tip ta' inizjattivi;

10. Jistieden lill-Istati Membri, b'assoċjazzjoni ma' l-istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew 
professjonali, biex jipproponu organizzazzjoni iktar flessibbli ta' l-istudji, pereżempju 
permezz ta' żieda ta' l-offerta ta' tagħlim minn distanza u tal-possibilitajiet ta' studju fuq 
bażi parzjali;  

11. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew professjonali 
biex jużaw iktar it-tekniki flessibbli ta' tagħlim li jiġu mit-teknoloġiji l-ġodda u biex 
jagħmlu dawn għad-dispożizzjoni taż-żgħażagħ kollha fil-perjodu ta' studju jew ta' 
tagħlim u b'mod partikulari ta' dawk li jkollhom responsabilitajiet familjari;

12. Jistieden lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew professjonali biex 
jikkunsidraw partikularment il-bżonnijiet ta' l-istudenti tqal u ta' l-ommijiet ta' tfal żgħar 
sabiex jiffavorixxu li dawn isegwu l-istudji tagħhom jew li jerġgħu jibdew jistudjaw;

13. Jistieden lill-istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew professjonali biex jagħmlu lill-
persunal għalliem u professjonali tagħhom konxju mill-bżonnijiet partikulari ta' dawn l-
istudenti u, jekk ikun hemm bżonn, biex jimplimentaw servizzi ta' appoġġ u servizzi 
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konsultattivi għalihom b'tali mod li jiffaċilitaw id-dħul tagħhom, il-kontinwazzjoni 
tagħhom u r-rijintegrazzjoni tagħhom fit-tagħlim superjuri jew professjonali;

14. Jistieden lill-istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew professjonali biex iqisu s-sitwazzjoni 
finanzjarja taż-żgħażagħ irġiel u nisa li jkollhom responsabilitajiet familjari, meta 
jikkalkulaw l-ispejjeż ta' skolarità, u jinkoraġġixxihom biex jipprovdulhom assistenza 
xierqa; 

15. Jistieden lill-Istati Membri u lill-imsieħba soċjali, fil-qafas tat-taħriġ matul il-ħajja, biex 
jipprovdu, fost oħrajn, għall-possibilitajiet ta' liv parentali kif ukoll għal flessibilità ikbar 
fil-kundizzjonijiet ta' xogħol b'mod partikulari permezz ta' l-użu tat-teknoloġiji l-ġodda;

16. Ifakkar li l-implikazzjoni maġġoritarja taż-żgħażagħ nisa meta dawn jieħdu persuni 
dipendenti taħt ir-responsabilità tagħhom tinkludi diskriminazzjoni bejn l-irġiel u n-nisa 
fil-livelli edukattivi u professjonali; jistieden, b'hekk, lill-Istati Membri biex jagħtu valur 
lill-ħajja fil-familja u biex jippromwovu l-irwol tal-missirijiet kif ukoll qsim aħjar tar-
responsabilitajiet fil-ħajja familjari, anke matul il-perjodu ta' studju, bħala komponent sħiħ 
mill-ugwaljanza ta' l-opportunitajiet bejn l-irġiel u n-nisa;

17. Jirrakkomanda lill-Istati Membri, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, fil-qafas tal-Metodu 
Miftuħ ta' Koordinazzjoni u tal-laqgħat tal-ministri għall-edukazzjoni, biex jaqsmu 
bejniethom l-aħjar prattiċi fil-qasam ta' l-appoġġ lill-istudenti li jkollhom responsabilitajiet 
familjari, kif ukoll biex iqisu dispożizzjonijiet innovattivi f'dan ir-rigward, li ġew 
implimentati f'ċerti pajjiżi Ewropej;

18. Jirrakkomanda lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri rispettivament, biex meta jħejju u 
jimplimentaw programmi Komunitarji u nazzjonali fil-qasam ta' l-edukazzjoni, iqisu s-
sitwazzjoni partikulari ta' l-istudenti li jkollhom responsabilitajiet familjari, u jiġbed l-
attenzjoni lejn l-importanza li f'dawn il-programmi jiddaħħlu azzjonijiet transversali li 
jiffavorixxu l-konċiljazzjoni tal-ħajja ta' l-istudenti u tal-ħajja familjari;

19. Jistieden lill-Istati Membri biex jevalwaw, skond is-sitwazzjoni nazzjonali tagħhom, jekk 
riforma tas-sistemi edukattivi tagħhom li tiffavorixxi l-flessibilità u ġestjoni aħjar tal-ħin 
ta' l-istudju, bħala effett taċċellerax l-emanċipazzjoni taż-żgħażagħ u d-dħul tagħhom fil-
ħajja attiva kif ukoll ir-realizzazzjoni tax-xewqat familjari tagħhom;

20. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

B'konformità ma' l-objettivi stabbiliti waqt il-Kunsill Ewropew ta' Liżbona fis-sena 2000, l-
Ewropa minn issa sa l-2010 trid issir l-ekonomija l-iktar kompetittiva u l-iktar dinamika tad-
dinja, kapaċi li jkollha tkabbir ekonomiku sostenibbli flimkien ma' titjib kwantitattiv u 
kwalikattiv fl-impjiegi u koeżjoni soċjali ikbar. 

L-istrateġija nħalqet biex tippermetti lill-Unjoni li terġa' tirbaħ il-kundizzjonijiet ta' xogħol 
għal kulħadd u tirrinforza l-koeżjoni minn issa sa l-2010. Il-Kunsill qies ukoll li l-għan 
ġenerali ta' dawn il-miżuri kien li tiżdied ir-rata ta' impjiegi globali ta' l-UE għal 70% u l-
impjieg massimu ta' impjiegi għan-nisa għal iktar minn 60% minn issa sa l-20101.

Il-kapijiet ta' Stat u ta' Gvern irrikonoxxew fil-Kunsilli Ewropej ta' Stokkolma u ta' Barċellona 
li l-futur ta' l-ekonomija u tas-soċjetà Ewropea se jiddependi miċ-ċittadini, u b'mod partikulari 
mill-ġenerazzjonijiet żgħar u mil-livell ta' taħriġ tagħhom. F'dan ir-rigward, iż-żgħażagħ 
kollha irġiel u nisa għandhom ikunu jistgħu japprofittaw minn edukazzjoni u minn tagħlim ta' 
kwalità, adattati għall-eżiġenzi l-ġodda tas-suq, kif ukoll minn aġġornament permanenti ta' l-
għarfien tagħhom b'tali mod li jkunu jistgħu jidħlu u jipprogressaw b'mod sostenibbli fid-
dinja tax-xogħol. 

Il-livell ta' l-istudji hu element determinanti essenzjali fit-tkabbir u fil-kapaċità ta' 
innovazzjoni ta' soċjetà. Infatti, stima ta' l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u għall-
Iżvilupp Ekonomiku tqis li ż-żieda ta' sena supplimentari fil-livell ta' studji medji żżid ir-rata 
ta' tkabbir b'madwar 5% b'mod immedjat u b'2.5% supplimentari għaż-żmien twil2.

L-edukazzjoni u t-taħriġ jipproduċu benefiċċji ekonomiċi u soċjali billi jiżviluppaw il-
kompetenzi personali u ċiviċi filwaqt li jiżviluppaw il-kompetenzi professjonali. L-
investiment fir-riżorsi umani, b'hekk, hu strument ewlieni għat-tisħiħ ta' l-inklużjoni soċjali. 
Studju ta' l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u għall-Iżvilupp Ekonomiku fil-fatt juri li 
f'ċerti pajjiżi fejn il-livell ta' studju medju hu l-iktar għoli wieħed isib ukoll l-inqas 
inugwaljanzi bejn l-individwi3. 

Il-livell ta' studji għandu wkoll impatt evidenti fuq l-impjieg peress li r-rata ta' qgħad hija iktar 
dgħajfa iktar kemm il-livelli ta' studji jkunu għolja4, ħaġa li tnaqqas b'mod korrelattiv l-
ispejjeż soċjali korrispondenti. Hu ċar ukoll li r-rata ta' impjieg tiżdied bil-livell ta' studji li 
jsiru: jekk wieħed iqis il-popolazzjoni kollha ta' bejn il-25 u l-64 sena, ir-rata ta' impjieg ta' 

  

1 Kunsill Ewropew ta' Liżbona ta' Marzu 2000
2 De la Fuente u Ciccone, Human capital in a global and knowledge-based economy (‘Il-kapital uman 
f'ekonomija msejsa fuq it-tkabbir’), rapport finali għad-DĠ għall-xogħol u għall-affarijiet soċjali, Kummissjoni 
Ewropew, Mejju 2002
3 Programm Internazzjonali għas-segwitu tal-kompetenzi ta' l-istudenti, Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u 
għall-Iżvilupp Ekonomiku, 2002
4 Infatti, ir-rata ta' qgħad ta' studenti li kkompletaw studju superjuri fl-2001 kienet 3.9%, jiġifieri tliet darbiet 
inqas minn dik ta' persuni b'livell baxx ta' kwalifiki.
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dawk li spiċċaw studji superjuri fl-2001 kienet 84%, jiġifieri kważi 15-il punt iktar mill-
mejda, il-livelli kollha ta' edukazzjoni flimkien, u kważi 30 punt iktar mill-persuni li 
għandhom mill-inqas l-edukazzjoni sekondarja inferjuri1. 

Jekk minn dan jirriżulta li hu essenzjali li wieħed jinvesti fir-riżorsi umani li 
jikkonstitwixxu ż-żgħażagħ sabiex ikun possibbli għalihom li jikkontribwixxu bis-sħiħ 
għas-sostenibilità ekonomika u soċjali tas-soċjetà Ewropea, wieħed m'għandhux 
jelimina l-potenzjal ta' dawn iż-żgħażagħ fit-tiġdid demografiku tas-soċjetajiet tagħna. 

Fil-fatt, kif indikaw il-Kummissjoni Ewropea fil-Green Paper tagħha dwar id-Demografija2 u 
l-Kunsill fil-Patt Ewropew tiegħu għaż-żgħożija3, wasal iż-żmien li noħolqu soċjetajiet ġovjali 
għaż-żgħażagħ permezz ta' titjib fit-taħriġ professjonali u fil-kwalità ta' l-impjiegi kif ukoll 
permezz tal-ħolqien ta' ambjent favorevoli għall-integrazzjoni soċjali tagħhom u għar-
realizzazzjoni tax-xewqat familjari tagħhom.

L-istatistiki kollha juru li l-Ewropej, u fuq kollox dawk bl-iktar edukazzjoni, m'għandhomx 
in-numru ta' tfal li jixtiequ, Ir-realizzazzjoni tax-xewqat familjari reali hi affettwata minn 
fatturi soċjali u ekonomiċi li jinvolvu t-twettiq iktar tard tal-fażijiet differenti tal-ħajja: 
prolongazzjoni tat-tul ta' l-istudji, emanċipazzjoni iktar tard, perjodi ta' adattazzjoni 
professjonali u aċċess iktar diffiċli għall-ħajja attiva huma kollha fatturi li jwasslu għall-
posponiment tad-deċiżjoni taż-żgħażagħ li jwaqqfu familja. 

Jiġifieri, kif joħroġ minn diversi studji riċenti4 dwar il-fertilità fl-Ewropa, it-twelid iktar tard 
tat-tfal mhux biżżejjed biex wieħed jikkumpensa għan-nuqqas ta' twelid f'età iktar żagħżugħa. 
Barra minn hekk, dawn l-istudji juru li d-deċiżjoni li titwaqqaf familja f'età ikbar timplika 
wkoll spejjeż għas-sistema tas-saħħa pubblika peress li r-riskji mediċi għall-omm u għat-
tarbija jkunu ikbar. Barra dan, il-fatturi bijoloġiċi li huma marbuta ma' l-età tal-mara huma 
suxxettibbli li ma jħallux lin-nies li jkollhom in-numru ta' tfal li jixtiequ.  

Għalkemm hu veru li mhux f'idejn l-Istati li jinfluwenzaw l-għażliet individwali li 
wieħed ikollu jew ma jkollux tfal, l-Istati għandhom joħolqu l-kundizzjonjiet kollha li 
jippermettu lill-Ewropej li jkollhom in-numru ta' tfal li jixtiequ. 
Wieħed mill-mezzi biex jintlaħaq dan l-objettiv hu li jinħoloq qafas soċjali, ekonomiku u 
edukattiv favorevoli li jippermetti liż-żgħażagħ Ewropej li jwettqu x-xewqat familjari 
tagħhom fi stadju iktar bikri f'ħajjithom, mingħajr ma dan jinfluwenza b'mod negattiv 
l-opportunitajiet tagħhom ta' taħriġ jew ta' karriera. 

Fil-Komunikazzjoni riċenti tagħha dwar il-konċiljazzjoni tal-ħajja privata, familjari u 

  
1 idem
2 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-16 ta' Marzu 2005 bl-isem ta' "Green Paper 
'Quddiem it-tibdiliet ġeografiċi, solidarjetà ġdida bejn il-ġenerazzjonijiet'" (COM(2005)0094)
3 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Mejju 2005 dwar il-politiki Ewropej dwar ż-żgħażagħ bl-isem ta' 
"Li tindirizza l-problemi taż-żgħażagħ fl-Ewropa - l-implimentazzjoni tal-Patt Ewropew għaż-Żgħożija u t-
tmexxija 'l quddiem ta' ċittadinanza attiva" (COM(2005)0206)

4 Lutz, Skirbekk " How would tempo policies" work exploring the effect of school reforms on period fertilty in 
Europe"; Billari, Philipov " education and the transition to motherhood: a comparative analysis of western 
Europe"
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dik professjonali, il-Kummissjoni tidher li tirrikonoxxi perspettiva msejsa tajba bħal din 
peress li hi tindika, fl-ewwel parti dwar l-organizzazzjoni tax-xogħol, li l-politiki 
pubbliċi ta' konċiljazzjoni għandhom xorta jikkonċernaw liż-żgħażagħ nisa u rġiel li 
għadhom qed jieħdu tagħlim superjuri.

Lilhinn minn sfruttar aħjar tal-potenzjal taż-żgħażagħ, il-ħtieġa li wieħed jiffavorixxi l-
konċiljazzjoni tal-ħajja familjari mal-perjodu ta' studji hu wkoll iffaċċjat mill-fatt li l-
prolongazzjoni tat-tul ta' l-istudju u l-possibilitajiet offruti mit-tagħlim matul il-ħajja 
jikkontribwixxu għaż-żieda fl-età medja ta' l-istudenti. B'hekk, skond l-istatistiċi tar-rapport 
EUROSTUDENT 20051, l-età medja ta' l-istudenti hi 28 sena fir-Renju Unit, 25.3 sena fl-
Awstrija, 24.6 fil-Finlandja, 24.2 sena fil-Pajjiżi l-Baxxi u 24.1 sena fl-Irlanda. 

B'dan il-mod, f'ħafna pajjiżi, l-istudenti jassumu responsabilitajiet familjari b'mod paralleli 
ma' l-istudji tagħhom jew jagħżlu li jwettqu x-xewqat familjari tagħhom billi jkollhom it-tfal 
qabel ma jispiċċaw l-istudji tagħhom. Jiġifieri, fl-Isvezja 41% tan-nisa jkollhom l-ewwel 
tarbija tagħhom qabel it-tmien ta' l-istudji tagħhom, 31% fil-Finlandja u 30% fin-Norveġja. 
Il-parti l-kbira ta' l-istudenti-ġenituri, barra minn hekk, hija notevoli f'diversi pajjiżi Ewropej 
bħall-Irlanda li għandha 11.3% ta' l-istudenti li għandhom it-tfal, 10.8% fl-Awstrija, 10.7% 
fil-Latvja u 8% fil-Finlandja.

Sfortunatament, fil-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej, bl-eċċezzjoni ta' xi pajjiżi nordiċi li 
għandhom numru kbir ta' miżuri soċjali u ekonomiċi li jiffavorixxu l-istudenti-ġenituri, 
l-istudenti li għandhom responsabilitajiet familjari jridu jiffaċċjaw diffikultajiet 
konsiderevoli kemm fil-livell universitarju kif ukoll fil-ħajja kwotidjana tagħhom. Fil-
fatt, dawn għandhom bżonnijiet speċifiċi b'mod partikulari fil-qasam ta' l-
akkomodazzjoni, tas-servizzi taż-żamma tat-fal, ta' flessibilità fir-ritmu tal-korsijiet eċċ..  
Madankollu, dawn il-bżonnijiet b'mod ġenerali ma jiġux rikonoxxuti fi ħdan is-sistemi 
edukattivi u soċjali, jew ftit li xejn jiġu rikonoxxuti, bħal ma juri n-nuqqas ta' statistiċi u 
ta' data rigward il-kundizzjonijiet ta' ħajja ta' dawn l-istudenti.

In-nuqqas ta' kunsiderazzjoni tas-sitwazzjoni partikulari ta' l-istudenti li għandhom 
responsabilitajiet familjari, b'hekk, hu suxxettibbli li jkun l-oriġini ta' 
diskriminazzjonijiet fl-aċċess għall-edukazzjoni fil-livelli kollha u għat-tagħlim matul il-
ħajja kollha. Fil-fatt, id-differenzi l-kbar fit-trattament li wieħed jista' josserva fl-Istati 
Membri differenti huma ostaklu żejjed għall-insegwiment tax-xewqat edukattivi u 
professjonali, inkluża l-mobilità.

In-nisa huma fraġilizzati b'mod partikulari peress li huma huma li, fil-maġġoranza, jassumu r-
responsabilitajiet familjari, anke waqt l-istudji. B'hekk, dejjem skond ir-rapport 
EUROSTUDENT, hemm 13.8% ta' l-istudenti b'tarbija fil-Latvja f'paragun ma' 5.3% ta' l-
istudenti, 12.1% f'paragun ma' 10.4% fl-Irlanda, 11.5%  f'paragun ma' 10.1% fl-Awstrija.

Minħabba in-nuqqas ta' appoġġ xieraq, in-nisa żgħażagħ, b'hekk, huma iktar suxxettibbli mill-
irġiel li ma jsegwux l-istudji tagħhom, li jabbandunawhom fin-nofs jew li qatt ma jerġgħu 
jaqbudhom, ħaġa li twassal b'mod inevitabbli għall-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa fil-livell 
tal-ħajja professjonali u għat-telf tal-potenzjal tagħhom.

  
1 Rapport Eurostudent 2005 "Social and Economic Conditions of student life in Europe"
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Il-pożizzjoni tar-rapporteur:

Ir-rapporteur tilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li, fil-Komunikazzjoni riċenti tagħha dwar il-
konċiljazzjoni tal-ħajja professjonali, privata u familjari, il-Kumissjoni rrikonoxxiet li l-
politiki ta' konċiljazzjoni għandhom xorta jikkonċernaw liż-żgħażagħ nisa u rġiel li għadhom 
fis-sistema tat-tagħlim superjuri, imma jiddispjaċiha li din m'għamlitx proposti konkreti f'dan 
ir-rigward. 

Fil-kuntest ta' l-isfidi demografiċi u ta' l-impenn ta' l-Istati li joħolqu soċjetajiet iktar ġovjali 
għat-tfal u għaż-żgħażagħ, ir-rapporteur għandha l-għan li tenfasizza l-ħtieġa li jiġu 
adottati politiki pubbliċi li jagħtu iktar appoġġ liż-żgħażagħ sabiex dawn ikunu jistgħu 
jassumu u jwettqu b'mod paralleli l-proġetti edukattivi u familjari tagħhom mingħajr 
ma jkollhom jagħtu iktar valur lil wieħed minn dawn il-proġetti għad-detriment ta' l-
ieħor. 

Biex isir dan, ir-rapporteur tipproponi li t-tamiet u l-bżonnijiet taż-żgħażagħ irġiel u nisa, li 
b'mod paralleli ma' l-istudji tagħhom jew mat-taħriġ tagħhom jassumu responsabilitajiet 
familjari, ikunu meqjusa iktar fil-livell tas-sistemi edukattivi kif ukoll fil-livell tas-sistemi 
soċjali.

Fost il-miżuri rrakkomandati f'dan ir-rigward, ir-rapporteur tirrakkomanda li l-Istati Membri 
jagħmlu għad-dispożizzjoni ta' dawn iż-żgħażagħ għajnuniet soċjali speċifiċi adattati għall-
bżonnijiet tagħhom, li l-għoti jew l-ammont tagħhom ma jintilfux jew ma jitnaqqsux 
minħabba l-eżerċitar ta' attività professjonali b'mod paralleli ma' l-istudji.

Barra minn dan, minħabba d-diffikultajiet materjali li jiffaċċjaw dawn l-istudenti, ir-
rapporteur tissuġġerixxi li l-istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew professjonali jqisu d-
diffikultajiet finanzjarji ta' dawn l-istudenti fil-kalkoli ta' l-ispejjeż ta' skolarità u li l-
istituzzjonijiet ta' kreditu jiffaċilitawlhom l-għoti ta' self u ta' krediti.

Ir-rapporteur tistieden ukoll lill-Istati Membri, b'assoċjazzjoni mal-gruppi lokali u ma' l-
istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew professjonali, biex minn naħa jżidu l-offerta ta' 
akkomodazzjoni bi prezz baxx adattati għall-bżonnijiet ta' l-istudenti (koppji jew 
f'sitwazzjoni b'ġenitur wieħed) li għandhom tfal taħt ir-responsabilità tagħhom, u min-naħa l-
oħra, biex jipprovdu servizzi ta' żamma tat-tfal f'kwantità suffiċjenti u bi prezz li wieħed 
jista' jaffordjah.

Barra minn hekk, sabiex wieħed jiffaċilita l-konċiljazzjoni tal-perjodu ta' studju mal-ħajja 
familjari, ir-rapporteur tagħkom jinkoraġġixxi lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet ta' 
tagħlim superjuri jew professjonali biex jipproponu organizzazzjoni iktar flessibbli tar-
ritmu ta' studji (eż:  fuq bażi ta' nofs il-ħin), biex jagħmlu iktar użu mit-tekniċi ta' 
tagħlim li jirriżultaw mit-teknoloġiji l-ġodda u biex jagħmlu dawn għad-dispożizzjoni 
ta' l-istudenti kollha u b'mod partikulari ta' dawk li għandhom responsabilitajiet 
familjari.

Fl-aħħar minn l-aħħar, ir-rapporteur tistieden lill-istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew 
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professjonali biex jagħmlu lill-persunal għalliem u professjonali tagħhom konxju mill-
bżonnijiet partikulari ta' dawn l-istudenti u, jekk ikun hemm bżonn, biex jimplimentaw 
servizzi ta' appoġġ u servizzi konsultattivi għalihom b'tali mod li jiffaċilitaw id-dħul 
tagħhom, il-kontinwazzjoni tagħhom u r-rijintegrazzjoni tagħhom fit-tagħlim superjuri jew 
professjonali.

Allavolja l-politiki familjari u l-politiki ta' edukazzjoni jaqgħu taħt il-kompetenza nazzjonali, 
ir-rapporteur tagħkom tirrakkomanda, fil-qafas tal-Metodu Miftuħ ta' Koordinazzjoni, l-
iskambju ta' prattiki tajbin fil-qasam ta' l-appoġġ għall-istudenti li għandhom 
responsabilitajiet familjari kif ukoll il-kunsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet innovattivi 
implimentati f'ċerti pajjiżi Ewropej.


