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KELMTEJN TA' QABEL 
 

Is-sitwazzjoni partikolarment vulnerabbli taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol ilha tqajjem tħassib kemm fil-

livell Ewropew kif ukoll nazzjonali. Tradizzjonalment, il-qgħad huwa ħafna ogħla fost iż-żgħażagħ milli fil-

popolazzjoni ġenerali. Lura fl-2008, qabel il-kriżi finanzjarja, madwar 16 % taż-żgħażagħ ta' bejn 15 u 24 

sena kienu qiegħda fl-UE, madwar id-doppju taċ-ċifra għall-popolazzjoni ġenerali. Iż-żgħażagħ intlaqtu 

partikolarment ħażin mill-kriżi: fl-2013 ir-rata tal-qgħad fiż-żgħażagħ fl-UE28 laħqet 23,5 %, meta 

mqabbla mar-rata globali fl-UE ta' 10,8 %. Madwar 7,5 miljun żagħżugħ Ewropew ta' bejn 15 u 24 sena 

m'għandhomx impjieg, jew mhumiex involuti f'xi tip ta' edukazzjoni jew taħriġ (NEETs). 

 

Il-KESE kkundanna dawn ir-rati tal-qgħad f'diversi okkażjonijiet u appella lill-partijiet interessati kollha 

biex jimplimentaw miżuri urġenti, effettivi u definittivi sabiex jitkisser iċ-ċirku vizzjuż, li qed ipoġġi 

f’riskju l-futur ta’ ġenerazzjoni sħiħa. Wasal iż-żmien ta’ investiment sew fiż-żgħażagħ billi dak li jinżera’ 

llum jinħasad fil-ġejjieni. 

 

Jidher ċar li l-prospetti għal tkabbir fl-impjieg jiddipendu fil-biċċa l-kbira fuq il-kapaċità tal-UE biex 

toħloq tkabbir ekonomiku permezz ta' politiki adatti makroekonomiċi, industrijali u ta' innovazzjoni. 

 

Madankollu, l-indirizzar tal-kriżi tal-impjieg taż-żgħażagħ wassal għal diversi inizjattivi fil-livell tal-UE, 

bħall-Pakkett dwar l-Impjieg għaż-Żgħażagħ, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ, l-Alleanza Ewropea għall-

Apprendistati, il-Qafas ta' Kwalità għal Apprendistati, u r-riforma tal-EURES, in-netwerk għat-tiftix ta' 

impjieg. 

 

Fuq dan l-isfond, l-Osservatorju tas-Suq tax-Xogħol tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew wettaq 

dan l-istudju dwar l-implimentazzjoni tal-politiki tal-impjieg taż-żgħażagħ tal-UE f'għażla ta' sitt Stati 

Membri: il-Greċja, il-Kroazja, l-Italja, l-Awstrija, s-Slovakkja u il-Finlandja, kif meqjusa mill-perspettiva 

tas-soċjetà ċivili.  

 

L-istudju kien jinvolvi għadd ta' rappreżentanti mill-imsieħba soċjali, l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ 

u l-awtoritajiet pubbliċi u nirringrazzjawhom minn qalbna għall-impenn u l-kooperazzjoni tagħhom.  

 

 

Christa Schweng  

President tal-Osservatorju tas-Suq tax-Xogħol u relatur 

għall-istudju 



3 

METODOLOĠIJA 
 

L-istudju għandu l-għan li juri l-fehmiet tal-imsieħba soċjali u tas-soċjetà ċivili organizzata, dwar: 

 

 il-politiki li jiġu stabbiliti fil-livell nazzjonali biex jgħinu liż-żgħażagħ isibu impjieg, inkluża l-

implimentazzjoni tagħhom u l-impatt reali tagħhom; 

 il-prattiki tajba jew id-diffikultajiet iffaċċjati fl-Istati Membri; 

 l-involviment tagħhom f'politiki għall-impjieg taż-żgħażagħ u riformi kontinwi. 

 

Dan l-eżerċizzju jagħti lill-partijiet interessati nazzjonali l-opportunità biex iressqu l-kummenti u r-

rakkomandazzjonijiet tagħhom dwar politiki tal-impjieg taż-żgħażagħ, biex b'hekk ikun hemm l-

opportunità għal tagħlim reċiproku u fehim aħjar tal-funzjonament ta' sistemi nazzjonali. 

 

Is-sitt Stati Membri ntgħażlu fid-dawl tas-sitwazzjoni speċifika tagħhom fil-qasam tal-politika taż-

żgħażagħ, billi tqiesu r-rati tal-qgħad u tan-NEETs (Not in Employment, Education or Training), iżda wkoll 

sfidi speċifiċi oħrajn (pereżempju l-qgħad fit-tul, l-inklużjoni tar-Rom), u abbażi tal-informazzjoni 

disponibbli, u fuq diskussjonijiet ma' rappreżentanti mill-KESE, il-Kummissjoni u rappreżentanzi 

permanenti tal-UE. 

 

Rata tal-qgħad 15-24 sena, 2013 (Sors: Eurostat) 
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2013 

Stati Membri 
Rata tal-qgħad 

15-24 sena 

Rata tal-qgħad 

25-74 sena 

NEETs 

(mingħajr impjieg, u 

lanqas f'xi edukazzjoni 

jew taħriġ) 

15-24 sena 

UE (28 Stati 

Membri) 
23.5 % 9.5 % 13 % 

Ġreċja 58.3 % 25.4 % 20.6 % 

Kroazja 49.7 % 14.1 % 18.6 % 

Italja 40.0 % 10.3 % 22.2 % 

Awstrija 9.2 % 4.3 % 7.1 % 

Slovakkja 33.7 % 12.5 % 13.7 % 

Finlandja 19.9 % 6.5 % 9.3 % 

Sors: Eurostat 

 

L-istudju twettaq permezz ta' 

 

 kwestjonarju li ntbagħat lill-imsieħba soċjali ewlenin u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ tas-

sitt pajjiżi magħżula (ara l-Anness). Kellu rabta ma' apprendistati, traineeships, l-

implimentazzjoni tal-garanzija għaż-żgħażagħ, il-mobilità, l-intraprenditorija u fatturi oħra 

bħal-liġi tax-xogħol, is-sigurtà soċjali u b'mod iktar ġenerali miżuri biex jiġi evitati li ż-

żgħażagħ jitilfu l-ħeġġa għax-xogħol; 

 

Ir-rata ta' parteċipazzjoni kienet tvarja minn pajjiż għal ieħor: fl-Awstrija u l-Italja kemm it-

trade unions kif ukoll l-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem wieġbu l-kwestjonarju. Fil-

Kroazja, ntbagħatu tweġibiet miż-żewġ naħat tal-industrija u min-Netwerk taż-Żgħażagħ. Fis-

Slovakkja, kemm it-trade unions kif ukoll l-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem wieġbu, kif 

ukoll l-Istitut tal-Impjieg. Fil-Finlandja, it-trade unions u l-organizzazzjoni taż-żgħażagħ 

wieġbu; fl-aħħar nett, fil-Greċja, organizzazzjoni waħda ta' min iħaddem u l-Kunsill 

Nazzjonali taż-Żgħażagħ wieġbu, filwaqt li l-Ministeru tax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali u l-

organizzazzjoni tal-impjieg "Manpower" (Servizz pubbliku ta' impjieg) offrew li jipparteċipaw 

fl-istħarriġ ukoll. 
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 intervisti prattiċi ma' rappreżentanti tat-trade unions u l-organizzazzjonijiet ewlenin ta' min 

iħaddem, organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u awtoritajiet pubbliċi – matul żjarat ta' studju li 

seħħew minn timijiet ta' tliet membri tal-LMO megħjuna minn amministratur mis-

segretarjat (ara t-tabella hawn isfel); 

 

 riċerka bbażata biss fuq id-dokumentazzjoni – il-ġbir ta' dokumenti rilevanti mill-

istituzzjonijiet Ewropej, it-think-tanks, il-ministeri u r-rappreżentanzi permanenti fl-UE tal-

Istati Membri magħżula, il-KES nazzjonali, l-imsieħba soċjali, is-soċjetà ċivili, eċċ.; 

 

 seduta pubblika organizzata mil-LMO fl-1 ta' April 2014 fi Brussell, bil-parteċipazzjoni tal-

Membri tal-Parlament Ewropew, rappreżentanti mill-Kummissjoni Ewropea, l-Eurofound, l-

imsieħba soċjali fil-livell tal-UE, organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ fil-livell tal-UE u nazzjonali.  

 

N.B. : Ir-referenzi għal pajjiż speċifiku fis-sezzjonijiet imsemmija hawn isfel għandhom jiġu mifhuma li 

huma l-pożizzjoni tal-partijiet interessati nazzjonali rispettivi u mhux tal-gvern innifsu. 

 

Stat Membru & 

data tal-missjoni 

Membri tal-Grupp I 

(Min Iħaddem) 

Membri tal-Grupp II 

(Ħaddiema) 

Membri tal-Grupp III 

(Interessi Varji) 

IL-FINLANDJA 

16-17/1/2014 
Vladimíra Drbalová Oliver Röpke Meelis Joost 

IS-SLOVAKKJA 

10-11/2/2014 
Christa Schweng Xavier Verboven Viliam Páleník 

IL-KROAZJA 

17-18/2/2014 
Vladimíra Drbalová Xavier Verboven Meelis Joost 

IL-GREĊJA 

4-5/3/2014 
Irini Ivoni Pari Daniela Rondinelli Mette Kindberg 

L-AWSTRIJA 

14/3/2014 
Christa Schweng Xavier Verboven Kinga Joó 

L-ITALJA 

17/3/2014 
Christian Ardhe Oliver Röpke Kinga Joó 

Tipa ħoxna: l-ismijiet tar-relaturi għal kull missjoni 
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SEJBIET EWLENIN 
 

 

1. Jinħtieġ approċċ imfassal apposta biex inbaxxu r-rati tal-qgħad fost iż-żgħażagħ. 

2. Ir-rabta mill-qrib bejn l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol tgħin l-impjegabilità u l-adattabilità. 

3. Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tista’ tħeġġeġ ir-riformi strutturali jekk tiġi implimentata kif 

suppost. 

4. Jeħtieġ jittejjeb l-għarfien dwar il-mobilità transnazzjonali u dwar l-EURES. 

5. Hemm bżonn li jittejjeb u jiġi appoġġjat ir-rwol tas-servizz pubbliku tal-impjiegi sabiex il-

persuni jsibu xogħol. 

6. Hemm fehmiet diverġenti dwar l-influwenza tar-regolazzjoni tas-suq tax-xogħol fuq il-ħolqien 

tal-impjiegi. 

7. Biex jitħeġġu, l-istart-ups tan-negozju jeħtieġu inkoraġġiment u edukazzjoni intraprenditorjali. 

8. Monitoraġġ u evalwazzjoni kontinwi jappoġġjaw politiki effettivi dwar iż-żgħażagħ. 

9. Konklużjoni ewlenija: l-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili huma impenjati biex jipparteċipaw 

b'mod attiv fil-fażijiet kollha tal-proċess tal-politika tal-impjiegi taż-żgħażagħ, li jista' jgħin 

biex jiżgura aċċettazzjoni u implimentazzjoni mingħajr problemi tar-riformi. 
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1. Jinħtieġ approċċ imfassal apposta biex inbaxxu r-rati tal-qgħad 

fost iż-żgħażagħ 
 

Xi wħud jistgħu jirraġunaw li persuna żagħżugħa mingħajr impjieg fil-Greċja hija l-istess bħal persuna 

qiegħda fil-Ġermanja u għalhekk teħtieġ l-istess soluzzjonijiet. Il-missjonijiet tagħna, madankollu, urew 

b’mod ċar li dan mhux il-każ: iċ-ċirkustanzi individwali ta' persuna żgħażugħa — b'livell għoli jew baxx ta' 

ħiliet, qgħad fit-tul jew biss temporanjament, mobbli jew le — għandhom jitqiesu, bl-istess mod bħas-

sistema edukattiva, ir-riżorsi investiti fis-servizz pubbliku tal-impjiegi u, b’mod aktar ġenerali, il-politiki 

ekonomiċi fis-seħħ fil-pajjiż konċernat. 

 

Il-partijiet interessati kollha li ltqajna magħhom u dawk li wieġbu għall-kwestjonarji tagħna indikaw 

b’mod ċar li m’hemmx soluzzjoni waħda għal kulħadd biex jitbaxxew ir-rati tal-qgħad fost iż-żgħażagħ. 

 

F’xi Stati Membri, il-Garanzija Ewropea għaż-Żgħażagħ, li tiddikjara li żagħżugħ għandu jiġi offrut impjieg 

jew taħriġ fi żmien 4 xhur, bidlet l-attenzjoni minn fuq dawk l-aktar fil-bżonn ta’ sostenn — il-persuni 

qiegħda fit-tul — għal fuq persuni li huma aktar faċli li jiġu impjegati (mill-ġdid), sabiex ma tħallix lil 

dawn tal-aħħar ikunu mingħajr impjieg għal żmien twil. Fi żminijiet ta’ riżorsi skarsi, wieħed jista’ 

jiddubita dan l-approċċ. 

 

Il-Garanzija taż-Żgħażagħ tipprovdi opportunità lill-Istati Membri biex iwettqu riformi strutturali. L-

implimentazzjoni tagħha hija essenzjali, jekk l-Istati Membri jridu jipprovdu prospetti futuri pożittivi 

għall-ġenerazzjoni aktar żagħżugħa. 

 

2. Ir-rabta mill-qrib bejn l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol tgħin l-

impjegabilità u l-adattabilità 
 

Sistemi edukattivi li jirnexxu (f’termini tal-prospetti għall-impjiegi fil-futur) jipprovdu rabta mill-qrib bejn 

l-edukazzjoni/it-taħriġ u s-suq tax-xogħol. 

 

Dan huwa l-każ fil-Finlandja, fejn persentaġġ għoli tal-istudenti b'lawrja ogħla jibdew jaħdmu u jiksbu 

esperjenza prattika ta’ xogħol waqt l-istudju. Aktar minn 60 % tal-apprendistati huma studji f'livell 

avvanzat u jinvolvu taħriġ vokazzjonali intern/ulterjuri, li jsir mill-adulti. Inqas minn 20 % tal-apprendisti 

huma taħt l-età ta’ 25 sena. 

 

Sitwazzjoni simili, iżda mhux identika, tinsab fl-Awstrija, fejn madwar 40 % ta’ dawk ta' 15-il sena jibdew 

apprendistati u jqattgħu 4 t'ijiem fil-ġimgħa f’intrapriża, fejn jiksbu esperjenza prattika, u jum wieħed l-

iskola. 
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Il-Kroazja introduċiet mill-ġdid is-sistema tal-apprendistat doppju fl-1995; wara għadd ta’ bidliet, waslet 

għal sistema purament ibbażata fuq l-iskola, b’inqas taħriġ prattiku fuq il-post tax-xogħol u enfasi akbar 

fuq il-komponent ġenerali tal-edukazzjoni. Madwar 30 % tal-istudenti jibdew apprendistat. Bħala 

riżultat, il-partijiet interessati ħassew li n-natura ta’ skejjel vokazzjonali qed titlef ir-rabtiet tagħha mal-

prattika reali u li l-għadd ta’ intrapriżi lesti li jinvestu l-ħin, il-flus u l-enerġija f’tagħlim doppju kien qed 

jonqos.  

 

Għall-kuntrarju, fil-Greċja s-sistema edukattiva ma tqisx il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, u l-apprendistati 

ma tantx jintużaw. Fil-każ tal-Greċja, l-involviment tal-impjegaturi fis-sistema edukattiva jiġi kkunsidrat 

b’nuqqas ta’ fiduċja peress li m’għandhom ebda tradizzjoni fl-għoti tal-edukazzjoni. 

 

Is-sistema edukattiva Slovakka tipproduċi rata għolja ta’ lawrji universitarji, prinċipalment fix-xjenzi 

soċjali. Wara li jlestu l-istudji tagħhom, iż-żgħażagħ isibu ruħhom mingħajr l-ebda esperjenza prattika fis-

suq tax-xogħol u bi kwalifiki li ma jaqblux mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. L-għadd ta’ skejjel li joffru l-

apprendistati qiegħed jonqos. Filwaqt li l-impjegaturi qed ifittxu żgħażagħ b’ħiliet u bi kwalifiki li 

m’għadhomx disponibbli, bħalissa għaddej proġett bil-għan li jżid l-interess tat-tfal tal-iskola primarja fl-

iskejjel tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV). Il-kwalità tal-apprendistat tiddependi mill-iskola 

partikolari: jekk l-iskejjel jaħdmu mill-qrib mal-impjegaturi, l-istudenti għandhom aktar ċans li jirnexxu 

fis-suq tax-xogħol. Il-kurrikula jiddependu mill-iskola u l-attività individwali, iżda mhumiex vinkolanti 

għal skejjel oħra. 

 

Fl-Italja, il-partijiet interessati kollha ħassew li s-settur tal-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol kienu żewġ 

dinjiet differenti. Minħabba li l-użu tal-apprendistati naqas b’40 % fit-tieni kwart tal-2013, bħalissa 

għaddejjin riformi biex jarmonizzaw l-istandards ta’ taħriġ differenti u jnaqqsu l-burokrazija. 

 

2.1 L-importanza tal-gwida għall-karrieri u l-konsulenza 

 

L-għażla tal-professjoni hija deċiżjoni kruċjali. Il-wiri ta' varjetà ta’ taħriġ u karrieri professjonali 

disponibbli liż-żgħażagħ isservi bħala gwida li tippermettilhom jagħmlu għażliet infurmati. Bl-eċċezzjoni 

tal-Finlandja u l-Awstrija fejn il-pariri dwar il-karrieri huma parti mis-sistema tal-iskejjel, il-partijiet 

interessati l-oħra kollha lmentaw dwar in-nuqqas ta’ disponibbiltà u/jew kwalità fqira tas-servizzi ta’ 

konsulenza offruti. Ħafna qiesu l-implimentazzjoni tal-garanzija għaż-żgħażagħ bħala mod biex jittejbu 

dawn is-servizzi. 

 

2.2 Sistema ta' apprendistat 

 

L-Osservatorju tas-Suq tax-Xogħol uża d-definizzjoni tal-Kummissjoni għall-apprendistati bħala forma ta’ 

“edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali inizjali li formalment jikkumbinaw u jalternaw bejn taħriġ ibbażat fil-

kumpanija (perjodi ta’ esperjenza prattika tax-xogħol fuq post tax-xogħol) u edukazzjoni bbażata fl-
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iskejjel (perjodi ta’ edukazzjoni teoretika/prattika fi skola jew f’ċentru ta' taħriġ), u meta jintemmu 

b’suċċess iwasslu għal gradi ta’ ċertifikazzjoni ta' edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali inizjali rikonoxxuti fuq 

livell nazzjonali”
1
. Din id-definizzjoni ma tagħmel ebda referenza espliċita għall-eżistenza ta’ relazzjoni 

kuntrattwali diretta bejn l-impjegatur u l-apprendist.  

 

Is-sistema ta’ taħriġ vokazzjonali doppju hija familjari mal-partijiet interessati kollha fil-pajjiżi kollha 

miżjura. Teżisti f’ħafna forom differenti u għalhekk il-partijiet interessati għandhom opinjonijiet varji, 

minn regolata żżejjed (l-Italja) sa introdotta reċentement b'mod mhux sistematiku u mingħajr qafas 

legali ċar (il-Greċja). Madankollu, il-partijiet interessati kollha qablu li l-istrument innifsu huwa wieħed 

utli fil-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ kif ukoll biex jindirizza in-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet fis-

suq tax-xogħol, u li għandu jiġi żviluppat aktar f’kooperazzjoni mill-qrib mal-imsieħba soċjali. Għandu jiġi 

żgurat li l-kurrikula jiġu aġġornati regolarment sabiex jipprovdu taħriġ avvanzat li jippermetti lill-

istudenti biex ilaħħqu mal-iżviluppi tekniċi. L-istatus kuntrattwali u l-obbligi taż-żewġ partijiet tqiesu li 

mhux dejjem huma ċari (eż. il-Kroazja, is-Slovakkja). Il-partijiet interessati talbu għal qafas legali 

trasparenti u għal inqas piżijiet amministrattivi — speċjalment għall-SMEs. 

 

2.2.1 Kontentut ta’ tagħlim 
 

Il-kwalità tal-kontenut tat-tagħlim ta’ spiss mhijiex armonizzata ġewwa pajjiż partikolari u dan joħloq 

tħassib.  

 

L-impjegaturi Slovakki stqarru li l-organizzazzjonijiet professjonali għandhom jagħtu kontribut mhux biss 

għar-rekwiżiti tal-eżami finali iżda wkoll għall-kurrikula li jridu jitfasslu u jiġu aġġornati, skont il-bżonn, 

għal kull attività.  

 

Riformi riċenti fil-Kroazja naqqsu l-għadd ta’ sigħat għat-tagħlim prattiku u taw it-tfassil tal-kontenut tal-

kurrikulu, inkluż it-taħriġ prattiku, f'idejn l-għalliema; il-Kamra tas-Snajja’ u l-Artiġjanat tħoss li dan ma 

jagħtix preparazzjoni adatta lill-istudenti biex jidħlu fis-suq tax-xogħol. In-Netwerk taż-Żgħażagħ Kroat 

jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta’ rispett ta’ obbligi legali min-naħa tal-impjegaturi. 

 

Il-kontenut ta’ tagħlim tal-iskemi ta’ apprendistat fl-Awstrija huwa influwenzat ħafna mill-imsieħba 

soċjali li — flimkien mal-Ministeri rilevanti — jgħinu biex jiġu żviluppati rekwiżiti ta’ taħriġ, jintroduċu 

snajja' ġodda u jinnominaw membri għall-kummissjonijiet tal-eżamijiet. B’dan il-mod, tinħoloq sjieda 

konġunta tal-imsieħba soċjali. 

 

                                            
1  Il-Kummissjoni Ewropea, Apprenticeship supply in the Member States of the European Union, Jannar 2012 
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Fl-Italja, il-partijiet interessati kienu tal-fehma li l-kontenut tat-taħriġ jeħtieġ jiġi allinjat mal-ħtiġijiet tas-

suq tax-xogħol. It-tip ta’ apprendistat li jinvolvi alternazzjoni bejn l-iskola u x-xogħol għandu jkun mifrux 

aktar. L-impjegaturi lmentaw dwar regolamentazzjoni żejda u nuqqas ta’ inċentivi, filwaqt li t-

trejdjunjins jixtiequ jaraw aktar obbligi f’termini ta’ stabbilizzazzjoni. Kważi l-partijiet interessati kollha 

semmew il-mod frammentat kif il-liġi Taljana tirregola l-apprendistati, li toħloq piżijiet amministrattivi 

għall-intrapriżi. 

 

Il-partijiet interessati Finlandiżi japprezzaw il-kwalità għolja tal-apprendistati, li hija monitorjata fuq bażi 

regolari. 

 

Fil-Greċja, is-servizz pubbliku tal-impjiegi jipprova jsib postijiet ta’ apprendistat għaż-żgħażagħ, li hija 

sfida diffiċli peress li ħafna kumpaniji li joffru t-traineeships huma SMEs u dawn intlaqtu b'mod 

partikolari mill-kriżi ekonomika. Bħalissa għaddejja riforma biex ittejjeb id-disponibbiltà tagħhom, l-

inċentivi għall-impjegaturi (finanzjar), il-kontenut tal-kurrikula, u biex issaħħaħ ir-rabtiet mal-imsieħba 

soċjali, l-impjegaturi lokali u l-kmamar tal-kummerċ. Il-Konfederazzjoni Nazzjonali tan-Negozjanti Griegi 

bħalissa hija involuta f’numru ta’ proġetti pilota f’dan il-qasam. 

 

2.2.2 Għarfien 
 

Fis-Slovakkja, l-eżamijiet finali għall-apprendistati huma rikonoxxuti, iżda skont impjegatur wieħed 

rappreżentattiv, “dan mhux neċessarjament jiggarantixxi l-kwalità, peress li jiddependi ħafna mill-iskejjel 

individwali”. 

 

Fil-Kroazja titwettaq valutazzjoni esterna tal-ħiliet meħtieġa. Sa ftit ilu din kienet ir-responsabbiltà ta’ 

kumitati maħtura mill-Kamra tas-Snajja’ u l-Artiġjanat. Issa hija kompetenza tal-organizzazzjonijiet 

responsabbli għall-edukazzjoni, li m'għandhomx esperjenza fl-organizzazzjoni ta’ eżamijiet ta’ 

apprendistat. In-Netwerk taż-Żgħażagħ Kroat għandu l-istess tħassib. Il-Kamra titlob ukoll għar-

rikonoxximent ta’ apprendistati bħala esperjenza ta’ xogħol, għax dan jagħmilha aktar faċli għall-

apprendisti biex jidħlu fis-suq tax-xogħol. 

 

L-apprendistati Awstrijaċi jintemmu b’eżami finali rikonoxxut li jintitola lid-detentur li jeżerċita attività 

ta' negozju u jsegwi livell ogħla ta’ edukazzjoni. 

 

Il-partijiet interessati Taljani kienu tal-opinjoni li ċ-ċertifikazzjoni tal-apprendistati u r-rikonoxximent tal-

kwalifiki jkunu utli jekk isiru minn parti terza (reġjonali) minħabba li dan jista’ jżid l-impjegabbiltà. 
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2.2.3 Attraenza 
 

Ħafna mill-partijiet interessati nnotaw tendenza lejn edukazzjoni ogħla, li tnaqqas l-għadd ta’ żgħażagħ 

interessati fi skemi ta’ taħriġ doppju. Iż-żieda fl-attraenza tal-apprendistati hija kwistjoni importanti fil-

Greċja, l-Awstrija, il-Kroazja u l-Italja. 

 

2.2.4 Inċentivi 
 

Fil-Finlandja u l-Awstrija l-inċentivi disponibbli għall-impjegaturi sabiex joffru apprendistati diġà huma 

stabbiliti sew. Il-Greċja riċentement introduċiet numru ta’ inċentivi bħal dawn iżda, skont il-

Konfederazzjoni Nazzjonali tal-Kummerċjanti Griegi, dawn għandhom jiġu msaħħa. 

 

Fil-Kroazja, jeżistu numru ta’ inċentivi, iżda l-partijiet interessati jaqblu li l-applikazzjoni tagħhom hija ta’ 

piż kbir wisq. Il-partijiet interessati kollha fis-Slovakkja qablu li għandhom jiġu previsti inċentivi 

ekonomiċi, filwaqt li l-opinjonijiet tal-partijiet interessati fl-Italja dwar is-siwi tagħhom ivarjaw b’mod 

konsiderevoli. 

 

2.2.5 Alleanza Ewropea għall-Apprendistati2 
 

Filwaqt li waħda mit-trejdjunjins Kroati u n-Netwerk taż-Żgħażagħ Kroat jikkontribwixxu għall-Alleanza 

Ewropea dwar l-Apprendistati, la l-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi Kroati u lanqas il-Kamra tas-Snajja’ 

u l-Artiġjanat ma pparteċipaw; din tal-aħħar enfasizzat li riformi riċenti fis-sistema ta’ apprendistati ma 

kinitx konformi mal-isforzi tal-UE f’dan il-qasam. 

 

Dawk li wieġbu fis-Slovakkja mhumiex involuti fl-alleanza, filwaqt li kważi l-partijiet interessati Taljani 

kollha jieħdu sehem fis-sensibilizzazzjoni dwarha. 

 

Il-Kamra Ekonomika Federali Awstrijaka hija involuta b’mod attiv u ħadet l-impenn proprju tagħha biex 

timplimenta żewġ proġetti pilota għat-twaqqif ta' taħriġ vokazzjonali doppju fis-Slovakkja u fir-Rumanija. 

Il-Kamra Federali tax-Xogħol Awstrijaka hija involuta indirettament permezz ta' kontribut għall-garanzija 

tat-taħriġ. 

 

                                            
2

  L-Alleanza Ewropea għall-Apprendistati: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm. 

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm
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2.2.6 Council’s Guiding Principles regarding Apprenticeship Schemes (Ottubru 2013)
3
 

 

It-trejdjunjins Kroati u n-Netwerk taż-Żgħażagħ ma kkontestawx il-kontenut tal-prinċipji ta’ gwida iżda 

identifikaw nuqqas ta’ rabta mal-istrateġija industrijali kif ukoll nuqqas ta' definizzjoni ċara tar-rwol ta’ 

partijiet interessati ewlenin.  

Il-partijiet interessati Slovakki ma kinux konxji ta’ dawn il-prinċipji. 

 

Il-partijiet interessati Taljani appoġġaw b’mod ġenerali l-prinċipji gwida, iżda nnotaw il-klima ekonomika 

diffiċli, il-qafas legali fis-seħħ frammentat u mhux ċar, u l-bżonn ta' simplifikazzjoni.  

Ir-rappreżentanti tal-ħaddiema Awstrijaċi jqisu li l-punti pożittivi huma l-garanzija legali għall-

apprendistati u l-involviment tal-imsieħba soċjali. Il-Kamra Ekonomika Federali Awstrijaka tqis li l-

kooperazzjoni fost l-imsieħba soċjali u mal-Ministeru hija essenzjali fl-implimentazzjoni, u hi stess hija 

responsabbli mill-amministrazzjoni ta’ apprendistati. 

 

2.3 Sistema ta' traineeships 

 

Peress li t-traineeships jistgħu jipprovdu rabta importanti bejn l-edukazzjoni teoretika u l-applikazzjoni 

fil-prattika tal-għarfien akkwistat, l-Osservatorju tas-Suq tax-Xogħol saqsa lill-partijiet interessati dwar 

id-disponibbiltà u l-inċentivi għal “traineeships tas-suq miftuħ” (“apprendistati miftiehma bejn 

apprendist u fornitur tat-traineeships (negozju, entità mingħajr skop ta’ qligħ, jew gvern) mingħajr l-

involviment ta’ parti terza, ġeneralment wara t-tlestija tal-istudji u/jew bħala parti mit-tfittxija għal 

impjieg... [iżda mhux] traineeships li jiffurmaw parti minn kurrikula akkademiċi u/jew vokazzjonali, u 

lanqas [dawk] li jagħmlu parti minn taħriġ professjonali obbligatorju (eż. fil-mediċina, l-arkitettura, eċċ)” 

kif ukoll l-opinjoni tagħhom dwar il-qafas ta’ kwalità għat-traineeships. 

 

Id-definizzjonijiet u l-perċezzjonijiet dwar it-traineeships ivarjaw ħafna:  

 

Il-Kroazja, pereżempju, ma għandha l-ebda traineeship tas-suq miftuħ, iżda għandha traineeships li 

huma miżuri attivi tas-suq tax-xogħol. Madankollu, id-disponibbiltà tagħhom tiddependi mill-kapaċità 

tas-servizz pubbliku tal-impjiegi u n-numru ta’ impriżi eliġibbli. Din il-miżura tas-suq tax-xogħol tista’ 

tintuża biss f’impriżi fejn l-ebda kuntratt tax-xogħol ma jkun ġie tterminat fl-aħħar sitt xhur, 

irrispettivament mir-raġuni għat-terminazzjoni. Fir-realtà dan ir-rekwiżit jagħmilha impossibbli għall-

impjegaturi li kellhom jadattaw għal kundizzjonijiet ekonomiċi mibdula biex joffru traineeships. Dan 

huwa wkoll tħassib ewlieni għan-Netwerk taż-Żgħażagħ Kroat, li jirrakkomanda li jitneħħew l-ostakoli li 

ma jħallux lis-settur privat juża t-traineeships, li jiżdiedu l-pagamenti u ssir aktar enfasi fuq riżultati 

edukattivi. L-imsieħba soċjali Kroati talbu wkoll għall-introduzzjoni ta’ sistema ta’ konsulenza personali 

                                            
3

  Dikjarazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Ottubru 2013 dwar l-Alleanza Ewropea għall-Apprendistati, 14986/13. 
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għall-apprendisti u t-trainees, u rimborż tal-ispejjeż għal dawk li jipprovdu din il-konsulenza, sabiex 

jinħoloq inċentiv.  

 

Fl-Italja, il-partijiet interessati jirrikonoxxu l-importanza tat-traineeships u jaqblu li r-regoli dwar it-

traineeships jeħtieġ jiġu simplifikati. It-trejdjunjins Taljani pjuttost ma jaraw ebda vantaġġ fit-tlestija ta’ 

traineeship, minħabba li inqas minn 10 % tat-traineeships jiżviluppaw f’relazzjoni ta’ impjieg 

permanenti. L-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi jqisu li l-leġislazzjoni Taljana ma tgħinx biex jiżdied in-

numru baxx ta’ postijiet ta’ traineeships. Ir-riformi attwali jqajmu diversi aspettattivi. 

 

It-trejdjunjins Finlandiżi jirrakkomandaw traineeships imħallsa u traineeships bħala parti minn kurrikula 

ta’ grad ogħla, peress li l-parti l-kbira tal-Finlandiżi diġà jkunu bdew jaħdmu matul l-istudji tagħhom. 

 

L-impjegaturi Slovakki jaraw li t-traineeships ġeneralment jingħataw jew barra mill-pajjiż jew 

f’istituzzjonijiet internazzjonali u jiġu organizzati minn parti terza. It-traineeships imħallsin huma limitati 

għal kumpaniji ikbar u istituzzjonijiet ewlenin.  

 

Fil-Greċja, it-traineeships qed jiġu offruti fuq bażi limitata u huma mandatorji għal ċerti fakultajiet 

universitarji (taħriġ intern iffinanzjat mill-UE). L-Organizzazzjoni taż-Żgħażagħ Griega tinnota li s-settur 

privat juża traineeships bla ħlas biex jevalwa ż-żgħażagħ qabel jingħataw ix-xogħol. L-Organizzazzjoni 

taż-Żgħażagħ toħroġ bullettin ta' kull ġimgħa b’informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet vakanti, peress li tqis 

li t-taħriġ intern ta’ kwalità jgħaqqad il-ħtiġijiet tas-suq mal-edukazzjoni. Hija tissuġġerixxi ħelsien mit-

taxxa għall-kumpanniji bħala inċentiv biex joffru aktar postijiet ta’ taħriġ intern. 

 

Fl-Awstrija, il-Kamra Federali tax-Xogħol hija tal-fehma li l-iskemi ta’ traineeships għandhom ikunu biss 

parti minn kurrikulu u fil-qafas tas-servizz pubbliku tal-impjiegi fejn ikunu japplikaw kundizzjonijiet 

dettaljati. Għall-Kamra Federali tal-Ekonomija huwa essenzjali li l-obbligi amministrattivi jitnaqqsu 

kemm jista' jkun, peress li stħarriġ fost dawk li jipprovdu t-taħriġ għas-servizz pubbliku tal-impjiegi 

kkonferma li l-offerta ta' traineeships tabilħaqq toħloq xogħol żejjed għan-negozji. Minħabba li t-

traineeships mhumiex regolati taħt il-liġi Awstrijaka, il-kwistjoni ta’ jekk traineeship jitqiesx bħala 

relazzjoni ta’ impjieg tvarja skont il-każ individwali. Traineeship ma jġibx l-obbligu għal dak li joffrih biex 

jipprovdi x-xogħol u lanqas biex in-negozju jagħti remunerazzjoni. Madankollu, jekk l-apprendist jitħallas 

b’mod volontarju, l-iskema tas-sigurtà soċjali tassumi l-eżistenza ta’ relazzjoni ta’ impjieg sħiħ, bil-

konsegwenzi kollha li ġġib magħha.  
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2.3.1 Qafas tal-kwalità għall-apprendistati
4
 

 

L-opinjonijiet tal-partijiet interessati dwar il-qafas tal-kwalità jvarjaw b’mod konsiderevoli. It-trejdjunjins 

fil-Finlandja u s-Slovakkja huma ta’ appoġġ sħiħ, filwaqt li dawk fl-Italja u l-Awstrija jħossu li l-kontenut 

tal-qafas ta’ kwalità mhux biżżejjed u għandu jinkludi wkoll rekwiżit għal skemi ta’ traineeships li jkunu 

parti mill-kurrikula. 

 

It-trejdjunjins Kroati qed jitolbu għal qafas uniformi fi ħdan l-UE u obbligu biex tingħata remunerazzjoni. 

L-impjegaturi għandhom ukoll fehmiet li jvarjaw dwar il-qafas tal-kwalità: il-Kroazja tqisu bħala sforz 

importanti, filwaqt li ċerti assoċjazzjonijiet Taljani u impjegaturi Awstrijaċi huma aktar kritiċi u 

għandhom tħassib dwar il-possibbiltà ta’ esklużjoni, u jwissu li burokrazija żejda tista’ twassal biex jiġu 

offruti inqas traineeships. 

 

L-organizzazzjoni taż-żgħażagħ Griegi tilqa' b'sodisfazzjon il-qafas u titlob li l-ħlas ikun obbligatorju fil-każ 

ta' taħriġ intern. 

 

3. Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tista’ tħeġġeġ ir-riformi strutturali 

jekk tiġi implimentata kif suppost 
 

Rigward il-garanzija għaż-żgħażagħ
5
, il-partijiet interessati ġew mitluba jwieġbu sensiela ta’ mistoqsijiet 

dwar il-valur miżjud, il-karatteristiċi u l-implimentazzjoni, il-prijoritizzazzjoni, l-informazzjoni pprovduta, 

ir-rwol tal-imsieħba soċjali u r-rwol tal-organizzazzjoni tagħhom stess kif ukoll is-sinerġiji possibbli. 

 

3.1 Valur miżjud 

 

Il-valur miżjud huwa enfasizzat mill-partijiet interessati kollha ħlief l-Awstrija, fejn diġà kienet teżisti 

Garanzija għaż-Żgħażagħ qabel u l-pjan ta’ implimentazzjoni huwa pjuttost meqjus bħala inventarju ta’ 

miżuri eżistenti.  

 

Fil-Finlandja, il-garanzija għenet lis-servizzi u awtoritajiet pubbliċi differenti biex jaħdmu flimkien 

f’sistema strutturata. Servizzi ġodda saru disponibbli għaż-żgħażagħ. Dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet urew 

aktar interess fin-NEETs u aktar finanzjament sar disponibbli.  

 

                                            
4

  Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2014 dwar Qafas tal-kwalità għall-apprendistati, ĠU C 88, 27.3.2014, p. 1-4; Opinjoni 

tal-KESE dwar Qafas tal-kwalità għall-apprendistati, CESE 8054/2013, għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali, relatur: Indrė 
Vareikytė. 

5
  Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-22 ta' April 2013 dwar l-istabbiliment ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ, ĠU C 120, 26.4.2013, p. 1-6; 

Opinjoni tal-KESE dwar il-Garanzija għaż-Żgħażagħ, CESE 3206/2013, ĠU C 271, 19.09.2013, p. 101, relatur: Mário Soares. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.27502
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Fl-Italja, il-Greċja u s-Slovakkja l-partijiet interessati jenfasizzaw l-effetti strutturali potenzjali li l-

Garanzija għaż-Żgħażagħ se jkollha jekk tiġi implimentata kif suppost.  

 

3.2 Prijoritajiet 

 

Fir-rigward tal-prijoritajiet, il-partijiet interessati kollha fis-Slovakkja jiddeploraw in-nuqqas ta’ riformi 

strutturali biex tittejjeb is-sistema tal-edukazzjoni, li hija kruċjali biex tħejji liż-żgħażagħ għas-suq tax-

xogħol. L-opinjonijiet ivarjaw rigward il-prijoritizzazzjoni ta’ gruppi: l-impjegaturi jitolbu attenzjoni fuq 

dawk qiegħda fit-tul, filwaqt li t-trejdjunjins iridu jiffukaw fuq gradwati ġodda.  

 

Fl-Italja, it-trejdjunjins u xi impjegaturi jixtiequ jagħtu prijorità lin-NEETs u liż-żgħażagħ l-aktar 

vulnerabbli, filwaqt li organizzazzjoni ta' impjegaturi waħda tippreferi li tagħti prijorità lil gradwati 

reċenti. Dawn kollha jenfasizzaw il-ħtieġa li ssir enfasi fuq iż-żgħażagħ min-Nofsinhar tal-Italja u kważi 

kollha huma favur iż-żieda tal-limitu tal-età għal 29 sena.  

 

Fil-Finlandja, il-garanzija għaż-żgħażagħ tkopri żgħażagħ taħt il-25 sena u gradwati riċenti taħt it-30 sena. 

It-trejdjunjins Finlandiżi u l-organizzazzjoni taż-żgħażagħ huma favur li tingħata prijorità lil dawk l-aktar 

vulnerabbli. Huma jenfasizzaw il-valur miżjud ta’ miżuri preventivi.  

 

Partijiet interessati Awstrijaċi jqisu li l-gruppi kollha huma koperti mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ u jilqgħu 

b'sodisfazzjon intervent bikri. Għall-impjegaturi Awstrijaċi, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ hija opportunità 

biex tiġi mistħarrġa s-sistema tal-apprendistati u b’mod partikolari l-integrazzjoni ta’ apprendisti 

f'istituzzjonijiet tat-taħriġ (supra-company apprentices) f’kuntratti ta’ apprendistat regolari.  

Il-Ministeru Grieg huwa tal-fehma li l-grupp fil-mira għandu jkun żgħażagħ minn reġjuni bl-ogħla rata ta’ 

qgħad u l-persuni minn familji b’introjtu baxx ħafna. L-organizzazzjoni taż-żgħażagħ Griega tenfasizza li l-

limitu tal-età għandu jkun 30 u li l-imsieħba soċjali għandhom jiġu involuti fil-pjan ta' implimentazzjoni.  

 

3.3 Ir-rwol tal-imsieħba soċjali u tas-soċjetà ċivili 

 

Għalkemm il-partijiet kollha li wieġbu għall-kwestjonarji jaqblu li l-involviment tal-imsieħba soċjali u l-

organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ fit-tfassil, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-garanzija għaż-żgħażagħ 

huwa essenzjali, ir-realtà turi stampa pjuttost differenti:  

 

Fil-Finlandja, l-Awstrija u l-Kroazja l-partijiet interessati huma involuti fil-fażijiet kollha tal-garanzija għaż-

żgħażagħ. Fl-Italja trejdjunjin waħda biss kienet involuta fil-fażi ta’ tfassil, minkejja li t-trejdjunjins u l-

organizzazzjonijiet tal-impjegaturi kollha jintalbu dan, jagħtu l-impenn tagħhom u lesti li jikkontribwixxu 

għall-fażi ta’ implimentazzjoni, jew permezz ta’ miżuri ta’ sensibilizzazzjoni jew billi joffru opportunitajiet 

ta’ dħul fid-dinja tax-xogħol. 
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Fis-Slovakkja ħafna mill-imsieħba soċjali jiġu kkonsultati matul il-proċess leġislattiv għall-

implimentazzjoni tal-pjan tal-garanzija għaż-żgħażagħ imħejji mill-gvern.  

 

L-imsieħba soċjali Griegi u l-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ Grieg enfasizzaw li ma saret ebda 

konsultazzjoni vera magħhom dwar il-pjan ta’ implimentazzjoni. Madankollu, “il-Kumitat ta' 

Koordinazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ” jista’ jistieden lill-

imsieħba soċjali, rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u esperti dwar l-impjieg taż-żgħażagħ għal-laqgħat 

tiegħu.  

 

3.4 Sinerġiji 

 

Meta ġew mistoqsijin dwar il-garanzija għaż-żgħażagħ bħala opportunità biex jitrawmu sinerġiji bejn il-

partijiet interessati bħalma huma s-servizzi tal-impjiegi, is-servizzi tal-edukazzjoni, is-servizzi soċjali u 

dawk tas-saħħa, l-imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, kważi l-partijiet interessati 

kollha jaqblu u jenfasizzaw il-ħtieġa għal kooperazzjoni msaħħa bħala fattur ewlieni għas-suċċess. Is-

sistemi ta’ edukazzjoni li jissodisfaw il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol jissemmew bħala eżempju ta’ sinerġiji 

bħal dawn.  

 

4. Jeħtieġ jittejjeb l-għarfien dwar il-mobilità transnazzjonali u 

dwar l-EURES 
 

Fil-Kroazja, l-aktar Stat Membru ġdid, l-informazzjoni dwar l-EURES
6
 mhijiex mifruxa, prinċipalment 

minħabba nuqqas ta’ pubblikazzjonijiet bil-Kroat. It-trejdjunjins jenfasizzaw il-ħtieġa għal informazzjoni 

dwar kwistjonijiet ta’ sigurtà soċjali għal ħaddiema mobbli. Restrizzjonijiet fuq il-moviment liberu tal-

ħaddiema għadhom japplikaw f’xi pajjiżi, li jagħmluha saħansitra aktar diffiċli.  

 

L-organizzazzjoni taż-żgħażagħ Griega tiddikjara li l-programm Erasmus huwa pjuttost magħruf sew, iżda 

— minħabba l-kriżi — il-familji Griegi qed isibuha dejjem aktar diffiċli biex ikopru l-ispejjeż għal student li 

jsegwi sena ta' Erasmus barra mill-pajjiż.  

 

Fl-Italja, il-partijiet interessati kollha jaqblu li l-esperjenza ta’ xogħol barra mill-pajjiż hija vantaġġ għaż-

żgħażagħ biex jidħlu fis-suq tax-xogħol. L-EURES huwa magħruf, iżda ma tantx jintuża fl-Italja. Trejdjunjin 

waħda nnotat il-kollaborazzjoni bejn l-uffiċċji tal-EURES f'reġjuni fuq il-fruntieri mat-trejdjunjins lokali 

bħala mudell tal-aħjar prattika biex il-ħaddiema mobbli jingħataw appoġġ.  

 

                                            
6
  Eures, in-Netwerk tas-Servizzi Ewropej tal-Impjiegi, https://ec.europa.eu/eures/page/index; opinjoni tal-KESE dwar l-EURES, CESE 

518/2014, għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali, relatur: Vladimíra Drbalová, korelatur: Luis Miguel Pariza Castaños. 

https://ec.europa.eu/eures/page/index
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.30371
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Fil-Finlandja, l-għarfien dwar il-mobilità u l-EURES huwa ġeneralment meqjus bħala sodisfaċenti, iżda 

b’lok għal titjib.  

 

Fis-Slovakkja, il-fehmiet ivarjaw: trejdjunjin waħda tistqarr li l-mobilità mhijiex popolari ħafna, filwaqt li 

organizzazzjoni ta' impjegaturi tirreferi għal-livell għoli ta’ għarfien dwar il-mobilità tal-ħaddiema 

f’reġjuni fuq il-fruntiera. Huma rreferew għal sħubijiet transkonfinali mal-Ungerija bil-parteċipazzjoni 

tal-imsieħba soċjali tagħhom. Tqajjem ukoll tħassib rigward l-eżodu tal-imħuħ. 

 

Fl-Awstrija, l-EURES jintuża, iżda għad hemm ftit wisq għarfien dwar l-informazzjoni disponibbli, kemm 

f’termini tal-pjattaforma kif ukoll dwar l-appoġġ addizzjonali disponibbli. Ma jsirx użu sħiħ tal-EURES, 

għax huma biss ftit dawk l-Istati Membri li jippubblikaw il-postijiet vakanti kollha fuq il-pjattaforma tal-

EURES. Il-lingwa hija kwistjoni, minħabba li d-deskrizzjonijiet tal-impjiegi u s-CVs għandhom ikunu 

disponibbli fil-lingwi kollha. Ir-riforma tal-EURES hija ġeneralment milqugħa tajjeb mill-impjegaturi, li 

jenfasizzaw il-valur miżjud tat-tlaqqigħ awtomatiku tad-domanda mal-provvista. Il-Kamra tax-Xogħol 

Federali tenfasizza l-ħtieġa għal aktar informazzjoni dwar il-mobbiltà internazzjonali, iżda tikkritika l-

abbozz ta’ riforma tal-EURES, speċjalment rigward l-involviment ta’ aġenziji temporanji privati, u tinsab 

imħassba dwar il-protezzjoni tad-data tal-impjegati. 

 

5. Hemm bżonn li jittejjeb u jiġi appoġġjat ir-rwol tas-servizz 

pubbliku tal-impjiegi sabiex il-persuni jsibu xogħol 
Matul iż-żjajjar ta' studju, tqajjem numru ta' tħassib dwar is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi: dawn kienu 

primarjament relatati ma’ nuqqas ta’ fiduċja fost l-utenti (l-Italja, is-Slovakkja), nuqqas ta' riżorsi 

finanzjarji u umani biex jittrattaw b’mod effettiv il-persuni qiegħda, u amministrazzjoni sempliċi tal-

persuni qiegħda minflok attivazzjoni. Dawn it-temi jidher li huma inqas importanti fil-Finlandja u l-

Awstrija, peress li f’dawn il-pajjiżi s-servizzi pubbliċi tal-impjiegi jesegwixxu r-rwol ta’ attivazzjoni u 

ġestjoni tal-kollokament. 

 

6. Hemm fehmiet diverġenti dwar l-influwenza tar-regolazzjoni tas-

suq tax-xogħol fuq il-ħolqien tal-impjiegi 

 

Kif wieħed jista’ jobsor, l-opinjonijiet dwar l-influwenza tar-regolazzjoni tas-suq tax-xogħol fuq ir-rieda 

ta’ impriżi biex jimpjegaw iż-żgħażagħ ivarjaw ħafna. 

 

It-trejdjunjins Taljani jiddikjaraw li l-protezzjoni tal-ħaddiema tnaqqset b’mod konsiderevoli, iżda 

għandhom dubju dwar kemm il-liġi tax-xogħol għandha influwenza fuq l-impjieg taż-żgħażagħ. L-

organizzazzjonijiet tal-impjegaturi jirreferu għal riformi riċenti fil-liġi tax-xogħol sabiex titnaqqas ir-

riġidità fis-suq tax-xogħol, iżda jistqarru li l-intrapriżi għadhom mhumiex lesti li jingaġġaw fuq bażi 
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permanenti peress li l-liġi tax-xogħol għadha ma tissodisfax il-ħtiġijiet tan-negozji Taljani. L-opinjonijiet 

huma opposti wkoll rigward inċentivi għaż-żgħażagħ biex ikunu parti mis-suq tax-xogħol: xi trejdjunjins 

jiddeskrivu s-sistema ta' protezzjoni soċjali bħala bażikament tajba iżda b’lakuni fil-kopertura, u li ma 

toffrix inċentivi għaż-żgħażagħ. L-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi jindikaw miżuri sottożviluppati għall-

bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, u fl-istess ħin iwissu li dawn il-miżuri m’għandhomx ipoġġu piżijiet 

addizzjonali fuq l-SMEs. Fi ħdan l-Assoċjazzjoni Bankarja Taljana ġew stabbiliti sistemi rivoluzzjonarji ta’ 

protezzjoni soċjali u kura tal-persuni. Madankollu, issir referenza wkoll għall-inċentivi negattivi li l-

benefiċċji ogħla tal-qgħad għandhom fuq ir-rieda biex wieħed jidħol f'impjieg. 

 

Trejdjunjin waħda fil-Kroazja hija tal-fehma li l-ambitu tal-liġi tax-xogħol mhuwiex biżżejjed biex 

jipprevjeni l-abbuż ta’ kuntratti ta’ terminu fiss u li l-awtorità tal-infurzar mhix preparata tajjeb biex 

tassumi r-responsabbiltajiet tagħha f’dan il-qasam. Trejdjunjin oħra tqis li r-riforma ppjanata tiffavorixxi 

l-impjegaturi aktar mill-impjegati. L-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi jilmentaw li r-regoli tal-liġi tax-

xogħol dwar is-sensji huma kkumplikati u ta' piż kbir, speċjalment għall-SMEs. L-organizzazzjoni taż-

żgħażagħ hija tal-fehma li l-kodiċi tax-xogħol attwali huwa newtrali fir-rigward tal-impjieg taż-żgħażagħ u 

tara żieda fil-kuntratti ta’ terminu fiss li qed jiġu offruti liż-żgħażagħ bħala riżultat tax-xejriet strutturali 

fis-suq tax-xogħol. Huma xettiċi dwar ir-riforma ppjanata li testendi l-użu tal-ħaddiema temporanji 

permezz ta’ aġenzija għal massimu ta’ tliet snin.  

 

B'rispons għal mistoqsija dwar l-inċentivi eżistenti għaż-żgħażagħ biex ikunu parti mis-suq tax-xogħol, il-

konfederazzjoni tat-Trejdjunjins Kroata tgħid li la l-politiki attivi tas-suq tax-xogħol attwalment fis-seħħ u 

lanqas l-għadd insuffiċjenti tal-ispetturi tax-xogħol ma jappoġġaw id-dħul taż-żgħażagħ fis-suq tax-

xogħol. L-impjegaturi Kroati jiddikjaraw li hemm inċentivi iżda minħabba s-sitwazzjoni ekonomika 

m'hemmx impjiegi disponibbli, osservazzjoni li saret ukoll mill-organizzazzjoni taż-żgħażagħ. 

 

It-trejdjunjins fis-Slovakkja jikkunsidraw li l-liġi tax-xogħol hija relattivament newtrali, filwaqt li l-

impjegaturi jsibu li din tfixkel il-flessibilità f’kuntratti għal żmien indeterminat. L-istitut tal-impjiegi 

jenfasizza li l-kuntratti ta’ terminu fiss ma jagħtux drittijiet u obbligi standard lill-partijiet. Rigward l-

inċentivi offruti liż-żgħażagħ, il-partijiet interessati kollha jiddikjaraw b’mod unanimu li l-pagi huma 

pjuttost baxxi u jitqiesu bħala diżinċentiv. L-organizzazzjoni tal-impjegaturi tiddikjara li l-ivvjaġġar lejn ix-

xogħol u lura għandu prezz pjuttost għoli u għalhekk iservi ta' diżinċentiv biex wieħed jidħol f’relazzjoni 

ta’ impjieg. 

 

Il-Kamra Ekonomika Federali Awstrijaka hija tal-opinjoni li l-liġi tax-xogħol tippermetti suq tax-xogħol 

dinamiku li jiffavorixxi liż-żgħażagħ li jidħlu fis-suq tax-xogħol. Fl-2012, madwar 10 % biss tal-

popolazzjoni attiva kellhom impjieg taħt kuntratt b’terminu fiss.  

 

Skont ir-rappreżentanti tal-ħaddiema Awstrijaċi t-traineeships jistgħu jkunu fil-forma ta’ kuntratti 

indefiniti, iżda wkoll f'forom oħra. It-tnejn jaqblu li jeżistu inċentivi għaż-żgħażagħ, parzjalment 
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minħabba miżuri ta’ attivazzjoni u parzjalment minħabba li fis-soċjetà huwa mistenni li wieħed ikollu 

impjieg u ma jkunx qiegħed.  

 

Skont l-organizzazzjoni taż-żgħażagħ Griega, il-liġi tax-xogħol tiffavorixxi kuntratti ta’ tul indefinit iżda, 

b'segwitu għall-intervent tat-Trojka, ir-relazzjonijiet tax-xogħol jinbidlu l-ħin kollu. Ma jeżistux inċentivi 

biex iż-żgħażagħ jidħlu fis-suq tax-xogħol. 

 

7. Biex jitħeġġu, l-istart-ups tan-negozju jeħtieġu inkoraġġiment u 

edukazzjoni intraprenditorjali 
 

Il-partijiet interessati Kroati josservaw li hemm fis-seħħ miżuri tas-suq tax-xogħol li jħeġġu l-impjieg 

indipendenti iżda, peress li japplikaw biss wara perjodu ta’ qgħad ta’ tliet sa sitt xhur, ma jitqiesux li 

huma verament effettivi. Peress li l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku dwar l-istart-ups tan-

negozju hija skarsa, l-imsieħba soċjali ħadmu flimkien mal-uffiċċju tal-impjieg Kroat u mal-Aġenzija għall-

Edukazzjoni biex jittraduċu l-gwida tal-ILO dwar “Start your own business – Increasing youth 

employment”. In-Netwerk taż-Żgħażagħ jissuġġerixxi enfasi fuq taħlita ta’ miżuri ta’ taħriġ mill-ġdid u 

miżuri għal start-ups tan-negozu minħabba li bħalissa huma separati.  

 

Il-partijiet interessati Taljani jsemmu l-miżuri eżistenti iżda jqisuhom ineffettivi minħabba n-nuqqas ta’ 

servizzi ta’ konsulenza u d-diffikultà ta’ aċċess għall-fondi. 

 

L-organizzazzjoni taż-żgħażagħ Griega tgħid li hemm nuqqas totali ta’ motivazzjoni biex iż-żgħażagħ isiru 

intraprendituri. Anke l-programmi ffinanzjati mill-UE għal start-ups tan-negozju jfallu minħabba d-

diffikultà ta’ aċċess għall-fondi.  

 

L-impjegaturi Awstrijaċi jsemmu l-miżuri legali li ġew introdotti sabiex iħeġġu l-istart-ups tan-negozju, u 

li jvarjaw minn assigurazzjoni tal-qgħad għal persuni li jaħdmu għal rashom, pagamenti tas-sigurtà 

soċjali fil-każ ta’ mard fit-tul, sa limiti massimi tal-ammont li l-intraprendituri jridu jħallsu huma stess 

għaż-żjarat tat-tobba fil-livell ta’ 5 % tal-introjtu annwali tagħhom. L-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema 

Awstrijaċi jenfasizzaw il-ħtieġa li jiġi żgurat li s-servizz pubbliku tal-impjiegi jappoġġja l-istart-ups tan-

negozju sakemm l-implimentazzjoni tal-idea tan-negozju titqies realistika u tippermetti mod vijabbli biex 

wieħed jaqla' l-għajxien.  

 

Fil-Finlandja għaddejjin riformi, b’xi proġetti pilota li diġà bdew — sal-lum m'hemm ebda valutazzjoni.  

 

Il-partijiet interessati fis-Slovakkja jaqblu li biex jitwaqqaf negozju f'dawn iż-żmenijiet sar diffiċli ħafna u 

l-appoġġ li kien disponibbli fl-imgħoddi naqas.  
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8. Monitoraġġ u evalwazzjoni kontinwi jappoġġjaw politiki effettivi 

dwar iż-żgħażagħ 
 

Il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni jistgħu jaqdu rwol strateġiku fil-proċess tat-tfassil ta' politika peress li 

jtejbu r-rilevanza, l-effiċjenza u l-effettività tad-deċiżjonijiet ta’ politika.  

 

Il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-istrumenti tas-suq tax-xogħol huma eżerċizzju kontinwu fl-Awstrija u l-

Finlandja.  

 

Il-partijiet interessati fl-erba’ pajjiżi l-oħra jilmentaw dwar in-nuqqas ta’ evalwazzjoni sistematika, iżda 

juru t-tama tagħhom li l-implimentazzjoni tal-garanzija għaż-żgħażagħ se tirrimedja dan in-nuqqas. L-

organizzazzjoni taż-żgħażagħ Kroata tispeċifika li l-evalwazzjoni għandha tinkludi wkoll komponent 

kwalitattiv billi tieħu kunsiderazzjoni tal-opinjonijiet u l-esperjenzi ta’ dawk li kienu benefiċjarji fil-passat. 

 

9. Konklużjoni ewlenija: l-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili huma 

impenjati biex jipparteċipaw b'mod attiv fil-fażijiet kollha tal-

proċess tal-politika tal-impjiegi taż-żgħażagħ, li jista' jgħin biex 

jiżgura aċċettazzjoni u implimentazzjoni mingħajr problemi tar-

riformi 
 

Id-diskussjonijiet li saru matul il-missjonijiet tal-LMO u r-riżultati tal-istħarriġ li twettaq bħala parti minn 

dan l-eżerċizzju wera tħassib komuni dwar il-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-impenn tal-partijiet interessati 

biex jikkontribwixxu għall-ġlieda kontrih. 

 

L-organizzazzjonijiet involuti enfasizzaw l-importanza ta’ riformi fis-sistema edukattiva, l-aġġornamenti u 

t-titjib fil-ħiliet, u r-rabta mill-qrib tagħhom mas-suq tax-xogħol. L-Istati Membri li għandhom sistema ta' 

edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali żviluppata sew u effettiva u bbażata fuq sistema ta’ taħriġ doppju jew 

fuq forom oħra ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol għandhom rati iktar baxxi ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ u 

huma f’pożizzjoni aħjar sabiex jantiċipaw l-iżvilupp futur u biex jadattaw għall-bidliet fis-swieq tax-

xogħol. 

 

L-Istati Membri fejn l-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili huma involuti b’mod attiv fit-tfassil tal-politika 

spikkaw fil-kriżi b’rati ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ li huma relattivament baxxi f’paragun Ewropew. 

 

Il-partijiet interessati jistgħu tabilħaqq iġibu valur miżjud ġenwin għall-politiki taż-żgħażagħ peress li 

huma qrib għar-realtajiet tas-suq tax-xogħol. Sabiex l-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u ta’ 
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politiki oħrajn dwar l-impjieg taż-żgħażagħ tirnexxi, l-Osservatorju tas-Suq tax-Xogħol jirrakkomanda bil-

qawwa l-involviment tal-partijiet interessati fl-istadji kollha tal-proċess. Dan jista' jgħin biex jinħoloq 

sens ta' sjieda konġunta, li jikkontribwixxi għall-aċċettazzjoni soċjali u l-implimentazzjoni mingħajr 

problemi tar-riformi. 

 

* 

 

* * 
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ANNESS I 

Lista ta’ organizzazzjonijiet kkuntattjati għall-iskop  

tal-istudju 

 

Għall-finijiet ta’ dan l-istudju, ġew ikkuntattjati organizzazzjonijiet umbrella (l-aktar imsieħba soċjali u 

organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ) li huma l-aktar rappreżentattivi fil-pajjiżi rispettivi tagħhom, skont 

informazzjoni mill-Osservatorju Ewropew tar-Relazzjonijiet Industrijali (EIRO)
7
 tal-Eurofound u l-membri 

tal-KESE. Barra minn hekk, ġew ikkuntattjati wkoll xi organizzazzjonijiet iżgħar u organizzazzjonijiet 

settorjali li jagħmlu parti minnhom il-membri tal-KESE.  

 

Mis-56 organizzazzjoni mistednin jikkontribwixxu għall-istudju, 44 ipparteċipaw b’mod attiv billi wieġbu 

għall-kwestjonarju, bagħtu dokumenti u/jew iltaqgħu mal-membri tal-LMO. 

 

Lista ta’ organizzazzjonijiet ikkuntattjati: 

 

Il-GREĊJA 

 

1. il-Konfederazzjoni Ġenerali tax-Xogħol Griega (GSEΕ);  

2. il-Konfederazzjoni ta’ Uffiċjali Pubbliċi (ADEDY); 

3. il-Federazzjoni ta' Intrapriżi Griega (SEV); 

4. il-Konfederazzjoni Nazzjonali ta' Kummerċjanti Griegi (ESEE);  

5. il-Konfederazzjoni Griega ta' Professjonisti, Nies tas-Sengħa u n-Negozjanti (GSEVEE); 

6. l-Assoċjazzjoni ta’ Impriżi tat-Turiżmu Griegi (SETE);  

7. l-Unjoni ta' Sidien tal-Bastimenti Griegi (EEE); 

8. il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ Grieg (ESYN). 

 

IL-KROAZJA 

 

9. l-Unjoni ta' Trejdjunjins Awtonomi tal-Kroazja (SSSH); 

10. it-Trejdjunjins Kroati Indipendenti (NHS); 

11. l-Assoċjazzjoni ta' Trejdjunjins tas-Settur Pubbliku Kroati (Matica); 

12. l-Assoċjazzjoni ta' Trejdjunjins Kroati (HUS); 

13. l-Assoċjazzjoni ta’ Trejdjunjins tal-Ħaddiema tal-Kroazja (URSH);  

14. l-Assoċjazzjoni tal-Impjegaturi Kroati (HUP); 

                                            
7  http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm  

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm
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15. il-Kamra tas-Snajja' u l-Artiġġjanat Kroata (HOK); 

16. in-Netwerk taż-Żgħażagħ Kroat (MMH); 

17. l-Alleanza għall-istimular tal-Impjieg u l-Ispeċjalizzazzjoni Professjonali taż-Żgħażagħ (ZUM). 

 

L-ITALJA 

 

18. il-Konfederazzjoni Ġenerali ta' Ħaddiema Taljani (CGIL); 

19. il-Konfederazzjoni Taljana ta' Trejdjunjins tal-Ħaddiema (Cisl); 

20. it-Trejdjunjin tal-Ħaddiema Taljani (UIL); 

21. it-Trejdjunjin Ġenerali tal-Ħaddiema (UGL); 

22. il-Konfederazzjoni Taljana ta' Trejdjunjins ta' Ħaddiema Awtonomi (Cisal); 

23. il-Konfederazzjoni Ġenerali ta' Trejdjunjins ta' Ħaddiema Awtonomi (Confsal); 

24. il-Konfederazzjoni Nazzjonali tal-Maniġment u l-Persunal Maniġerjali fis-Servizz Ċivili 

(Confedir); 

25. il-Konfederazzjoni tal-Persunal Maniġerjali u Professjonali (CIDA); 

26. l-Assoċjazzjonijiet Kristjani ta' Ħaddiema Taljani (ACLI); 

27. il-Konfederazzjoni Taljana ta' Professjonisti Akkademiċi (CIU); 

28. il-Konfederazzjoni Ġenerali tal-Industrija Taljana (Confindustria);  

29. il-Konfederazzjoni Taljana tal-Industrija ta’ Daqs Żgħir u Medju (Confapi); 

30. il-Konfederazzjoni ta' Intrapriżi Artiġjanali Taljani (Confartigianato); 

31. il-Konfederazzjoni Nazzjonali tas-Snajja’ u tal-Intrapriżi Żgħar u Medji (CNA); 

32. il-Konfederazzjoni Ġenerali ta' Intrapriżi, Professjonijiet u Impjieg indipendenti 

(Confcommercio); 

33. l-Assoċjazzjoni Bankarja Taljana (ABI); 

34. il-Konfederazzjoni Ġenerali tal-Agrikoltura Taljana (Confagricoltura); 

35. il-Lega Nazzjonali ta’ Kooperattivi u Soċjetajiet Reċiproċi (Legacoop); 

36. il-Konfederazzjoni ta' Kooperattivi Taljani (Confcooperative); 

37. il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ Taljan (FNG). 

 

L-AWSTRIJA 

 

38. Federazzjoni Awstrijaka tat-Trejdjunjins (ÖGB); 

39. Kamra Federali tax-Xogħol tal-Awstrija (AK); 

40. Kamra Federali Ekonomika tal-Awstrija (WKÖ); 

41. Federazzjoni tal-industrija Awstrijaka (IV); 

42. Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ tal-Awstrija (OJV). 

 

http://www.confsal.it/
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IS-SLOVAKKJA 

 

43. il-Konfederazzjoni tat-Trejdjunjins tar-Repubblika Slovakka (KOZ SR); 

44. it-Trejdjunjins Kristjani tal-Kummerċ Indipendenti tas-Slovakkja (NKOS); 

45. il-Federazzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Impjegaturi (AZZZ SR); 

46. l-Unjoni Nazzjonali tal-Impjegaturi tar-Repubblika Slovakka (RUZ SR); 

47. l-Istitut tal-Impjieg (IZ Bratislava);  

48. il-Kunsill taż-Żgħażagħ tas-Slovakkja; 

49. il-Pjattaforma taż-Żgħażagħ tat-Trejdjunjins Kristjani Indipendenti tas-Slovakkja (NKOS). 

 

 

IL-FINLANDJA 

 

50. l-Organizzazzjoni Ċentrali ta' Trejdjunjins Finlandiżi (SAK); 

51. il-Konfederazzjoni Finlandiża tal-Impjegati (il-STTK);  

52. il-Konfederazzjoni ta' Trejdjunjins għall-Professjonisti Akkademiċi fil-Finlandja (AKAVA); 

53. il-Konfederazzjoni ta' Industriji Finlandiżi (EK); 

54. il-Federazzjoni ta' Intrapriżi Finlandiżi (SY); 

55. l-Impjegaturi tal-Knisja (KiT); 

56. Kooperazzjoni taż-Żgħażagħ Finlandiża – Allianssi. 

 

* 

 

* * 
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ANNESS II 
Opinjonijiet reċenti tal-KESE relatati mal-impjieg taż-żgħażagħ 

 

Opinjoni tal-KESE 
Data tal-

adozzjoni 
Referenza 

Relatur 

Korelatur 

EURES 04.06.2014 CESE 518/2014 - SOC/500 

Għadha mhijiex ippubblikata fil-ĠU. 

Is-Sinjura Drbalová 

Is-Sur Pariza Castaños 

L-impjieg taż-żgħażagħ - l-aħjar 

prattiki 

04.06.2014 CESE 474/2014 - SOC/503 

Għadha mhijiex ippubblikata fil-ĠU. 

Is-Sinjura Schweng 

L-impjegabbiltà taż-żgħażagħ - 

inqabblu t-taħriġ mal-ħtiġijiet tal-

industrija fi żmien ta' awsterità 

30.04.2014 CESE 5662/2013 - CCMI/118 

Għadha mhijiex ippubblikata fil-ĠU. 

Is-Sur Fornea 

Is-Sur Grimaldi 

L-impatt tal-investimenti soċjali fuq 

l-impjieg u l-fondi pubbliċi 

30.04.2014 CESE 6193/2013 - SOC/496 

Għadha mhijiex ippubblikata fil-ĠU. 

Is-Sur Greif 

Miżuri ta’ appoġġ  

għall-integrazzjoni ta’ ċittadini 

żgħażagħ tal-UE 

30.04.2014 CESE 6218/2013 - SOC/495 

Għadha mhijiex ippubblikata fil-ĠU. 

Is-Sinjura Heinisch 

Qafas ta' kwalità għall-iskemi ta' 

taħriġ 

27.02.2014 CESE 8054/2013 - SOC/499 

Għadha mhijiex ippubblikata fil-ĠU. 

Is-Sinjura Vareikytė 

Niftħu l-edukazzjoni 26.02.2014 CESE 6185/2013 - SOC/493 

Għadha mhijiex ippubblikata fil-ĠU. 

Is-Sur Lobo Xavier 

Is-Sur Trantina 

Strateġija kontra l-ekonomija 

sewda u x-xogħol mhux iddikjarat 

21.01.2014 CESE 2138/2013 - SOC/480 

ĠU C 177, 11.06.2014, p. 9-14 

Is-Sur Palmieri 

Linji gwida dwar l-impjiegi 21.01.2014 CESE 8193/2013 - SOC/501 

ĠU C 177, 11.06.2014, p. 40 

- 

Is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi 

(PES) 

17.10.2013 CESE 5207/2013 - SOC/490 

ĠU C 67, 06.03.2014, p. 116-121 

Is-Sinjura Drbalová 

Ir-Reviżjoni tal-Edukazzjoni 10.07.2013 CESE 658/2013 - SOC/476 

ĠU C 327, 12.11.2013, p. 58-64 

Is-Sur Soares 

Is-Sur Trantina 

Garanzija għaż-żgħażagħ (FSE) 22.05.2013 CESE 3206/2013 - SOC/485 

ĠU C 271, 19.09.2013, p. 101-103 

Is-Sur Soares 

Ir-rwol tad-dinja ekonomika għall-

edukazzjoni fl-UE 

20.03.2013 CESE 2308/2012 - SOC/469 

ĠU C 161, 06.06.2013, p. 27-34 

 

Is-Sinjura Drbalová 
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L-influwenza u l-parteċipazzjoni tal-

ħaddiema 

20.03.2013 CESE 2096/2012 - SOC/470 

ĠU C 161, 06.06.2013, p. 35-39 

Is-Sur Greif 

Linji gwida dwar l-impjiegi 13.02.2013 CESE 112/2013 - SOC/477 

ĠU C 133, 09.05.2013, p. 77-80 

Is-Sur Greif 

Pakkett għall-Impjiegi taż-Żgħażagħ 21.03.2013 CESE 2419/2012 - SOC/474 

ĠU C 161, 06.06.2013, p. 67-72 

Is-Sur Trantina 

Is-Sur de Buck 

Lejn irkupru mogħni bl-impjiegi 15.11.2012 CESE 1279/2012 - SOC/463 

ĠU C 11, 15.01.2013, p. 65-70 

Is-Sinjura Bischoff 

Inizjattiva għall-Opportunitajiet 

taż-Żgħażagħ 

12.07.2012 CESE 1579/2012 - SOC/450 

ĠU C 299, 04.10.2012, p. 97-102 

Is-Sur Jasiński 

Ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 

professjonali u l-kooperazzjoni 

amministrattiva 

26.04.2012 CESE 1046/2012 - SOC/451 

ĠU C 191, 29.06.2012, p. 103-107 

Is-Sur Metzler 

Erasmus għal kulħadd 29.03.2012 CESE 825/2012 - SOC/438 

ĠU C 181/154, 21.06.2012 

Is-Sinjura Vareikytė 

L-immodernizzar tal-edukazzjoni 

għolja 

28.03.2012 CESE 823/2012 - SOC/429 

ĠU C 181, 21.6.2012, p. 143-149 

Is-Sur van Iersel 

Is-Sur Stern 

Iż-żgħażagħ b’diżabbiltà: xogħol, 

inklużjoni u parteċipazzjoni fis-

soċjetà 

28.03.2012 CESE 826/2012 - SOC/439 

C 181/2, 21.06.2012 

is-Sur Vardkastanis 

Linji gwida dwar l-impjiegi 22.02.2012 CESE 479/2012 - SOC/435 

ĠU C 143, 22.5.2012, p. 94-101 

Is-Sur Greif 

 

Nagħmlu l-edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali postsekondarji iktar 

attraenti 

19.01.2012 CESE 147/2012 - SOC/409 

ĠU C 68, 6.3.2012, p. 1-10 

Is-Sinjura Drbalová 

L-impjieg taż-żgħażagħ, il-kwalifiki 

professjonali u l-mobbiltà 

18.01.2012 CESE 148/2012 - SOC/421 

ĠU C 68, 6.3.2012, p. 11-14 

Is-Sinjura Andersen  

 

_____________ 
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