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L-20 prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jiggwidawna lejn Ewropa soċjali b’saħħitha
li tkun ġusta, inklużiva u mimlija opportunitajiet.
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Wasal iż-żmien li nbiddlu
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...Kif ukoll l-iżgurar li n-nies
ikollhom il-ħiliet it-tajba
għal dawk l-impjiegi u
aċċess għal opportunitajiet
tajbin li jmorru magħhom

tal-popolazzjoni ta’
bejn l-20 u l-64 sena
għandhom ikunu
impjegati sal-2030

Mill-inqas

60%
tal-adulti
kollha jeħtieġ li
jipparteċipaw fittaħriġ kull sena
sal-2030

- Elisabeth, minn Franza

Protezzjoni soċjali
u inklużjoni
Għandna wkoll dmir
kollettiv li niġġieldu
kontra l-faqar u
noħolqu soċjetà
inklużiva.
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RAKKOMANDAZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦALL-PAJJIŻI
“Affarijiet prattiċi żgħar
bħall-validazzjoni taddiplomi, l-għoti ta’ numru
tas-sigurtà soċjali,
l-amministrazzjoni tas-salarji
u dak kollu li jinvolvi ċ-ċaqliq
minn pajjiż għall-ieħor fl-UE,
għandhom ikunu faċli.”
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- Pascal, min-Netherlands
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Il-ħolqien tal-impjiegi,
inkluż fis-setturi ekoloġiċi
u diġitali emerġenti, huwa
waħda mill-prijoritajiet
ewlenin tagħna...

Mill-inqas

ISBN 978-92-76-30684-9

Aktar impjiegi u
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aħjar
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MIRA GĦOLJA

“Il-pajjiżi Ewropej jeħtieġ
li jiffokaw fuq li jagħtu
bidu tajjeb fil-ħajja littfal kollha u jipprovdu
lill-għalliema bl-appoġġ
li jeħtieġu fi klassijiet taliskola diversifikati.”

It-twettiq tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali huwa
impenn u responabbiltà politiċi kondiviżi għallistituzzjonijiet tal-UE, l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali,
is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili.
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