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Sommarju 

Il-QEK huwa strument immirat lejn il-promozzjoni tal-mobilità tal-
ħaddiema u ta’ dawk li qegħdin jitgħallmu billi jiġu referenzjati s-sistemi 
ta’ kwalifiki nazzjonali. Permezz ta’ analiżi tar-rilevanza, l-
implimentazzjoni u l-ewwel riżultati, wieħed jista’ jikkonkludi li 
għalkemm l-implimentazzjoni tal-QEK tista’ tiġi vvalutata bħala ta’ 
suċċess, jistgħu jiġu identifikati xi kwistjonijiet importanti, li jiffurmaw 
test serju għall-implimentazzjoni sħiħa u affidabbli tal-QEK. Madankollu, 
hemm sejħa għall-kontinwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-QEK sakemm 
ikunu tħarsu l-kondizzjonijiet tajbin. 
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
Il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK) għat-tagħlim tul il-ħajja huwa strument, stabbilit fil-
kuntest tal-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ, immirat lejn il-
promozzjoni tal-mobilità tal-ħaddiema u ta’ dawk li qegħdin jitgħallmu u tat-tagħlim tul il-
ħajja. Is-sommarju se jipprovdi preżentazzjoni konċiża tar-riżultati ta’ dan l-istudju, filwaqt 
illi jivvaluta r-rilevanza, l-implimentazzjoni u r-riżultati tal-QEK. Fl-aħħar nett, se 
nikkonkludu billi nippreżentaw il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet. 

Ir-rilevanza tal-QEK għat-tagħlim tul il-ħajja 

L-għan tal-QEK huwa li jirrelata s-sistemi nazzjonali tal-kwalifiki ta’ pajjiżi differenti ma’ 
qafas Ewropew ta’ referenza komuni ta’ tmien livelli. Fir-Rakkomandazzjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 April 2008, dwar l-istabbiliment ta' Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (2008/C 111/01), l-Istati Membri (MS) huma mistiedna li:  

 jirrelataw is-sistemi nazzjonali tal-kwalifiki tagħhom mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki 
sal-2010; 

 jindikaw il-livell tal-QEK f’kull kwalifika ġdida sal-2012;  
 jużaw approċċ ibbażat fuq ir-riżultati tat-tagħlim meta jiddefinixxu u jiddeskrivu 

kwalifiki, u jippromwovu l-validazzjoni ta’ tagħlim mhux formali u informali; 

 jippromwovu u japplikaw il-prinċipji tal-assigurazzjoni tal-kwalità fl-edukazzjoni u t-
taħriġ;  

 jindikaw punt nazzjonali ta’ koordinazzjoni. 
 

Il-ħtieġa li jitrawwem it-tagħlim tul il-ħajja bħala komponent bażiku tal-mudell soċjali 
Ewropew u li tkun iffaċilitata l-mobilità tal-ħaddiema u ta’ dawk li jkunu qegħdin jitgħallmu 
billi tiżdied it-trasparenza ta’ sistemi ta’ kwalifiki titqies bħala neċessità minħabba l-bidla 
demografika, il-bidla soċjali, teknoloġika u ekonomika mgħaġġla u l-globalizzazzjoni u l-
mobilità attwali ta’ ħaddiema bejn pajjiżi Ewropej u pajjiżi terzi. Permezz tal-QEK, sistemi 
ta’ kwalifiki u ta’ edukazzjoni jsiru iktar komparabbli u trasparenti, biex fl-aħħar nett 
jippromwovu l-mobilità bejn pajjiżi ta’ ħaddiema u ta’ dawk li jkunu qegħdin jitgħallmu, il-
mobilità bejn sistemi ta’ edukazzjoni u aktar opportunitajiet għal tagħlim tul il-ħajja. 
L-iżvilupp tal-QEK u l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni kienu promossi b’mod wiesa’ 
fil-livell Ewropew, għandhom rabta mill-qrib mal-aġenda tal-edukazzjoni Ewropea 
(speċjalment għall-ETV u HE) u jħarsu l-prinċipju tas-sussidjarjetà. Barra minn hekk, jidher 
b’mod ċar li hemm momentum, mad-dinja kollha, għall-istabbiliment ta’ oqfsa ta’ kwalifiki.  
Hemm tipi differenti ta’ oqfsa ta’ kwalifiki (oqfsa ta’ komunikazzjoni, riforma u 
trasformazzjoni). Il-QEK, bħala QF transnazzjonali, jitqies bħala qafas ta’ komunikazzjoni 
(mezz ta’ traduzzjoni). L-NQFs li jiġu ddisinjati, żviluppati u implimentati fi SM 
jirrappreżentaw it-tliet tipi ta’ oqfsa. 
Mil-lat teoretiku, il-loġika tal-intervent tal-QEK tidher li hija solida. Il-QEK ippreżenta 
objettivi ċari (il-promozzjoni tal-mobilità tal-ħaddiema u ta’ dawk li jkunu qegħdin 
jitgħallmu) u l-oqfsa ta’ kwalifiki jidhru li huma strument rilevanti ħafna biex jiġu segwiti 
dawn l-objettivi billi jipprovdi aktar trasparenza u komparabilità bejn is-sistemi ta’ kwalifiki. 
Madankollu, minkejja li huwa mmirat lejn is-suq tax-xogħol, fit-tifsila tiegħu il-QEK huwa 
rrelatat prinċipalment mal-politika tal-edukazzjoni, u inqas mad-dinja tax-xogħol.  
Il-QEK, fl-objettiv u fl-istruttura ġenerali tiegħu, huwa marbut mill-qrib ma’ inizjattivi u 
strumenti ta’ edukazzjoni Ewropej oħra (bħal ECVET (Sistema Ewropea ta’ Krediti għall-
Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali), Europass, EQAVET (Assigurazzjoni tal-Kwalità 
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Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali), ESG (Standards u Linji Gwida Ewropej), 
QF EHEA (Qafas ta’ Kwalifiki taż-Żona Ewropea ta’ Edukazzjoni Ogħla), il-validazzjoni ta’ 
tagħlim mhux formali u informali) u fit-teorija dawn l-inizjattivi jgħinu lil xulxin. 
Madankollu, huwa kmieni wisq biex ikunu identifikati għal kollox l-effetti ta’ dawn l-
inizjattivi u l-impatt tagħhom fuq il-funzjonament tal-QEK, minħabba li dawn huma fi stadju 
bikri ta’ żvilupp. Barra minn hekk, il-QEK huwa relatat ma’ inizjattivi rregolati minn 
Direttorati Ġenerali (DĠ) oħra, bħal tat-tassonomija ta’ Ħiliet , Kompetenzi u 
Okkupazzjonijiet Ewropej (ESCO) (DĠ EMPL u DĠ EAC, u d-Direttiva 2005/36 dwar Kwalifiki 
Professjonali dwar ir-rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali (DĠ MARKT). Fir-rigward ta’ 
din tal-aħħar, jistgħu jiġu identifikati xi differenzi ċari minħabba l-QEK huwa sistema abbażi 
ta’ riżultati ta’ tmien livelli, filwaqt li d-Direttiva tinkludi sistema ta’ ħames livell abbażi ta’ 
varjabbli ta’ input. Għalhekk huwa rrakkomandat allinjament bejn iż-żewġ sistemi.  

L-implimentazzjoni tal-QEK għat-tagħlim tul il-ħajja 

Fir-Rakkomandazzjoni dwar il-QEK, l-Istati Membri qablu b’mod volontarju, fost affarijiet 
oħra, li jaħdmu fuq ir-referenzar tal-kwalifiki tagħhom għal-livelli tal-QEK. Il-Kummissjoni 
Ewropea, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, jista’ jkollha biss rwol ta’ faċilitatur. Sabiex l-
Istati Membri jiġu inkoraġġiti jsegwu r-rakkomandazzjoni, diversi strumenti huma 
disponibbli skont il-Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni. Il-metodu miftuħ ta’ koordinazzjoni 
huwa mfassal biex jgħin lill-Istati Membri jiżviluppaw b’mod progressiv il-politiki tagħhom. 
Minn riċerka preċedenti dwar il-Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni (MMK) f’oqsma ta’ politiki 
oħra, jistgħu jinstiltu kondizzjonijiet li huma kruċjali għall-implimentazzjoni b'suċċess 
tal-MMK, jiġifieri: 1) involviment politiku preparatorju; 2)  interess komuni; 3) livell għoli 
ta’ istituzzjonalizzazzjoni; 4) disponibbiltà ta’ objettivi speċifiċi, punti ta’ referenza u 
indikaturi; 5) involviment u kooperazzjoni ta’ partijiet interessati, u 6) preżenza ta’ kunflitt 
bejn l-Istati Membri b’inċentiva jew b’nuqqas ta’ rieda li jaġixxu. Is-sejbiet ewlenin jiġu 
strutturati skontdawn il-kondizzjonijiet (is-sejbiet jiġu deskritti kemm fil-livell tal-UE kif 
ukoll fil-livell ta’ SM).  

1) Involviment politiku preparatorju  
Ħafna drabi fil-passat, ittieħdu passi li wasslu biex ikun hemm aktar għarfien jew 
involviment ta’ tema. Jeħtieġ li jkun hemm ċertu pedament sabiex qasam politiku jkompli 
jiżviluppa. Din iċ-ċertezza tapplika għal-livell tal-UE fejn ħafna Stati Membri jeħtieġu li 
jkunu familjari mat-tema, iżda anke fil-livell tal-Istat Membru nnifsu, fejn il-qasam politiku 
jeħtieġ li jkollu ċertu storja. 
 
Fil-livell tal-UE:  

 Il-QEK kellu perjodu twil ta’ żvilupp qabel ma fil-fatt kien ifformalizzat permezz ta’ 
Rakkomandazzjoni bbażata fuq it-Trattat.  

 L-impenn fost il-partijiet interessati fil-livell tal-UE huwa qawwi. 

 Ir-Rakkomandazzjoni dwar il-QEK hija bbażata fuq studji u konsultazzjonijiet estensivi.  

Fil-livell ta’ SM: 
 Hemm differenzi kbar bejn l-Istati Membri fil-pożizzjonijiet tat-tluq tagħhom. Xi Stati 

Membri diġà kellhom oqfsa fis-seħħ, jew kellhom esperjenza fl-approċċ tar-riżultat tat-
tagħlim, oħrajn ma kellhomx.  

 Il-maġġoranza tal-Istati Membri kienu involuti fil-proġett tal-QEK ħafna qabel ir-
Rakkomandazzjoni tal-2008, iżda jibqa’ dubjuż jekk il-partijiet interessati rilevanti kollha, 
bħal dawk li jħaddmu, impjegati u s-settur tal-edukazzjoni, fil-livell ta’ SM, kinux involuti 
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sa dak il-punt li fih il-proġett isir proprjetà tagħhom flimkien.  

 Fil-maġġoranza tal-pajjiżi, twettqu studji (eż. konsultazzjonijiet, studji tekniċi, eżerċizzji ta’ 
mmappjar, studji pilota) biex tingħata bażi soda għal NQF u ta’ referenzar għall-QEK. 

2) Interess komuni 
Għandu jkun hemm interess komuni fost l-Istati Membri jiġifieri li huwa importanti li jkun 
żviluppat ċertu qasam politiku. Għandu jsir diskors fl-livell Ewropew dwar it-tema sabiex id-
definizzjonijiet jibdew jinftiehmu b’mod simili, jinkisbu l-istrumenti disponibbli u jkun hemm 
ftehim biex jintlaħaq ċertu livell ta’ kwalità. Bħala riżultat, għandu jinħoloq sentiment ta’ 
qsim ta’ responsabbiltà li hija l-mutur prinċipali wara l-iżviluppi tal-politika li jkunu saru u li 
jservi wkoll bħala motivazzjoni għat-titjib ta’ politiki nazzjonali. 
 
Fil-livell tal-UE:  
 Il-QEK huwa mibni fuq interess komuni fost l-Istati Membri u l-partijiet interessati fil-

livell tal-UE. Dan l-interess komuni huwa sostnut ukoll minn noti u linji gwida sabiex l-
Istati Membri jkunu megħjunin fl-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-2008. Il-
proċess jista’ jiġi kkaratterizzat minn ‘tagħlim bil-prattika’, u, għalhekk, il-bażi ta’ 
għarfien evolviet matul il-proċess. Din l-evoluzzjoni tittieħed minn noti mfassla minn 
Cedefop u mill-Kummissjoni Ewropea biex ikunu ta’ gwida għall-Istati Membri fil-
proċess.  

 

Fil-livell ta’ SM: 

 Għalkemm it-terminoloġija użata fir-Rakkomandazzjoni tal-QEK mhijiex dejjem 
konsistenti ma’ inizjattivi Ewropej oħra (eż. il-kunċett ta’ ‘kompetenza’ huwa differenti), 
il-lingwa hija ċara biżżejjed biex l-Istati Membri jirrelataw mal-inizjattivi proprji 
tagħhom.  

 Fir-rigward tal-proċess ta’ referenzar, xi Stati Membri ltaqgħu ma’ xi diffikultajiet. Id-
diffikultajiet l-iktar importanti jirrelataw mal-ġustifikazzjoni tar-rabta bejn indikaturi fil-
livelli tas-sistema/qafas nazzjonali u l-QEK u mal-applikazzjoni tal-approċċ tar-riżultat 
tat-tagħlim. Diffikultajiet oħra jirrelataw mal-pożizzjonar ta’ ċerti kwalifiki (eż. iċ-
ċertifikat tat-tkomplija tal-edukazzjoni sekondarja), mat-twaqqif ta’ proċeduri għall-
validazzjoni ta’ tagħlim mhux formali u informali u mal-applikazzjoni ta’ sistemi ta’ 
assigurazzjoni tal-kwalità armonizzati mal-approċċ tar-riżultat tat-tagħlim.  

 Jibqa’ diffiċli jkun magħrufkif l-interess komuni jiżviluppa fil-‘livell bażiku’ (jiġifieri ta’ 
edukaturi, ħaddiema, min iħaddem u ċittadini). Sabiex ikun żguratli l-QEK jkollu 
rilevanza fid-dinja tax-xogħol u tal-edukazzjoni fil-livell nazzjonali, dan l-interess 
komuni fil-livell bażiku jeħtieġ li jkompli jkun żviluppat. 
 

3) Istituzzjonalizzazzjoni 
Livell għoli ta’ istituzzjonalizzazzjoni jfisser li jkun hemm struttura organizzattiva fejn 
persuni jaħdmu kontinwament fuq il-koordinazzjoni u t-titjib ta’ settur speċifiku. Xi ħadd 
irid jassumi r-rwol ta’ koordinatur sabiex jikkordina proċess ta’ kooperazzjoni fuq skala 
kbira bħall-MMK. 
 

Fil-livell tal-UE:  

 L-MMK għall-implimentazzjoni tal-QEK huwa bbażat fuq it-Trattat permezz tar-
Rakkomandazzjoni tal-2008. 

 Għall-perjodu ta’ wara April 2013, ikun meħtieġmandat ġdid sabiex titkompla l-ħidma 
fuq l-implimentazzjoni tal-QEK fil-livell tal-UE.  
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 Rwoli u responsabbiltajiet fil-livell tal-UE bejn il-Grupp Konsultattiv tal-QEK (QEK AG), 

il-Kummissjoni Ewropea, Cedefop, il-Kunsill tal-Ewropa, il-Fondazzjoni Ewropea għat-
Taħriġ (ETF), l-Istati Membri u partijiet interessati oħra (eż. msieħba soċjali) huma 
ddefiniti b’mod ċar.  

 Ir-riżorsi umani fi ħdan il-Kummissjoni Ewropea biex ikun ikkordinat ix-xogħol jidhru li 
huma aktarx limitati; madankollu, m’hemm l-ebda indikazzjoni li dan qed ifixkel ir-rwol 
tagħhom ta’ faċilitaturi li jidher li qed jaħdem sew.  

 
Fil-livell ta’ SM:  
 It-tqassim ta’ rwoli u ta’ responsabbiltajiet fil-livell ta’ SM jiddependi mill-intensità tal-

approċċ meħud għall-implimentazzjoni tal-QEK, u hemm tendenza li jitkompla t-tqassim 
eżistenti ta’ rwoli bejn il-gruppi ta’ partijiet interessati, għalkemm xi kultant huwa 
rakkomandabbli tibdiliet żgħar fl-istrutturi, li jinvolvu partijiet interessati oħra. 

 Fil-maġġoranza tal-pajjiżi, l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni dwar il-QEK hija 
fdata lill-Ministru tal-Edukazzjoni (jew persuna simili). Xi pajjiżi jagħżlu deliberatament 
li jqiegħdu l-koordinazzjoni tal-iżvilupp ta’ NQF barra mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, li 
jqiegħdu l-qafas tal-kwalifiki qrib is-suq tax-xogħol u li jiżviluppaw il-proprjetà reċiproka 
tal-qafas. Dan jidher li jħalli riżultati pożittivi fuq l-orjentazzjoni tas-suq tax-xogħol tal-
qafas. 

  

4) Disponibbiltà ta’ objettivi speċifiċi, punti ta’ referenza u indikaturi 
Fejn ma jkunx hemm objettivi, punti ta’ referenza u indikaturi, ikun ħafna drabi diffiċli li 
jkunu stimulati azzjonijiet konkreti u li jitkejlu r-riżultati. MMK li jirnexxi, għalhekk, jinkludi 
objettivi speċifiċi, punti ta’ referenza u indikaturi. 
 
Fil-livell tal-UE:  
 Kienu stabbiliti objettivi fil-livell tal-UE u ddaħħlu fis-seħħ sistemi xierqa ta’ monitoraġġ 

(eż. QEK AG, iffaċilitat mill-Kummissjoni Ewropea u Cedefop).  
 Għalkemm huma stabbiliti miri ċari tal-UE fil-qafas ta’ UE2020 u ET2020, m’hemm ebda 

rabta espliċita bejn il-QEK u dawn il-miri fir-rigward ta’ kif il-QEK se jkompli 
jikkontribbwixxi sabiex jintlaħqu dawn il-miri (eż. dwar il-mobilità tax-xogħol u t-tagħlim u 
l-parteċipazzjoni fit-tagħlim tul il-ħajja). Għandu jkun hemm monitoraġġ ċar ta’ kif il-QEK 
jikkontribbwixxi għal dawn il-miri.  

 
Fil-livell ta’ SM:  
 L-objettivi tar-Rakkomandazzjoni huma stabbiliti b’mod ċar u dati ta’ skadenza huma 

speċifikati.  
 Fir-rigward tal-ewwel data ta’ skadenza (is-sistemi nazzjonali ta’ referenzar għal-livelli tal-

QEK), il-maġġoranza tal-pajjiżi mhumiex se jiffinalizzaw ir-rapport ta’ referenzar tagħhom 
sad-data ta’ skadenza msemmija. Madankollu, id-dewmien mhuwiex se jkun problematiku, 
minħabba li l-pajjiżi parteċipanti kollha għandhom jiffinalizzaw ir-rapporti ta’ referenzar 
tagħhom f’madwar sentejn.  

 Aktar problematiku huwa l-progress fir-rigward tat-tieni data ta’ skadenza, inkluża referenza 
għal-livell xieraq tal-QEK f’kull kwalifika ġdida u f’dokument Europass.. Ħafna pajjiżi 
għadhom ma bdewx jaħdmu fuq proċeduri biex jiggarantixxu li dan se jseħħ, anke dawk li 
diġà ffinalizzaw ir-rapport ta’ referenzar tagħhom. Dan huwa ta’ tħassib, minħabba li dan it-
tieni pass iġiegħel li l-QEK jibda jopera fl-Istati Membri. 

5) Involviment u kooperazzjoni ta’ partijiet interessati  
L-involviment u l-kooperazzjoni ta’ partijiet interessati huma ta’ importanza kruċjali għas-
suċċess tal-MMK, minħabba li l-metodu suppost jaħdem teoretikament minn isfel għal fuq. 
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Gwida u koordinazzjoni fil-livell komunitarju ikunu effikaċiu sostenibbli biss, jekk il-
programm ikollu l-appoġġ tal-Istati Membri u tas-soċjetà ċivili tagħhom u jkun implimentat 
b’mod attiv fil-livell lokali.  
 
Fil-livell tal-UE:  
 Gruppi differenti ta’ partijiet interessati kienu involuti mill-bidu u għadhom involuti 

bħala membri tal-QEK AG. Involviment iktar mill-qrib ta’ DĠ oħra li għandhom sehem 
naturali fl-implimentazzjoni tal-QEK (jiġifieri DĠ EMPL u DĠ MARKT) jista’ jkompli jiġi 
stimulat biex tiżdied l-orjentazzjoni għas-suq tax-xogħol tal-QEK.  

Fil-livell ta’ SM:  

 Tista’ ssir distinzjoni bejn żewġ gruppi ta' partijiet interessati, jiġifieri il-partijiet 
interessati relatati mas-settur tal-edukazzjoni u l-partijiet interessati relatati mas-suq 
tax-xogħol. 

 B’mod ġenerali, l-ewwel grupp (is-settur tal-edukazzjoni) huwa involut b’mod iktar 
profond mit-tieni grupp (partijiet interessati relatati mas-suq tax-xogħol).  

 Jidher li huwa diffiċli li tiġi involuta n-naħa tas-suq tax-xogħol, anke minħabba nuqqas 
ta’ interess min-naħa ta’ dawk li jħaddmu, li f’xi pajjiżi jikkunsidraw il-QEK/NQF bħala 
mhux rilevanti għalihom. Dan joħloq theddida serja għall-proprjetà reċiproka segwita 
tal-NGFs u għar-rwol li dawn l-oqfsa huma mistennija li jkollhom fir-rigward tas-suq 
tax-xogħol. 
 

6) Il-preżenza ta’ konflitt bejn l-Istati Membri b’inċentiva jew b’nuqqas ta’ rieda li 
jaġixxu  
Minħabba f’konflitt ta’ opinjonijiet, l-Istati Membri b’inċentiva li jaġixxu jippruvaw 
jipperswadu lil Stati Membri b’nuqqas ta’ rieda biex jingħaqdu magħhom fl-iżvilupp ta’ 
qasam ta’ politika partikolari. Jekk ma jkun hemm ebda konflitt, ma jkun hemm ebda 
dibattitu wara u jinbdew ftit azzjonijiet. L-istess jgħodd għal-livell nazzjonali, fejn il-partijiet 
bl-iktar nuqqas ta’ rieda jkollhom jiġu konvinti mill-importanza ta’ prijorità nazzjonali 
potenzjali. Sabiex tema titqiegħed tema fuq l-aġenda nazzjonali, wieħed għandu jkun 
assolutament konvint mill-importanza tagħha u jagħmel kampanja għal iktar appoġġ. 
 
Fil-livell tal-UE: 
 L-implimentazzjoni fil-livell tal-UE tista’ tirnexxi biss fejn l-implimentazzjoni fil-livell ta’ 

SM tkun affidabbli. 

 Il-pajjiżi involuti huma fi stadji differenti ta’ żvilupp tar-rapporti ta’ referenzar tagħhom 
tal-NQFs u l-QEK. Iħossu l-ħtieġa li jipprovdu feedback kritiku, biex jgħinu lil Stati 
Membri oħra u biex jistimulaw lil xulxin waqt li jimplimentaw ir-rakkomandazzjoni. 
Hemm provi li juru Stati Membri aġġustaw ir-rapporti ta’ referenzar tagħhom, bħala 
riżultat ta’ pressjoni minn Stati Membri oħra.  

 S’issa, ma kien hemm ebda konflitt profond, iżda hemm riskji potenzjali li jistgħu 
jipperikolaw l-implimentazzjoni (eż. it-tqegħid taċ-ċertifikat ta’ tluq mill-iskola fillivell 4 
jew 5, iżda anke l-progress li jkun sar sat-tieni data ta’ skadenza). Il-futur għandu juri 
kif l-MMK għandu jirreaġixxi għal dawn il-konflitti potenzjali u jekk jurix li jiflaħ 
għalihom.  

 Il-Kummissjoni Ewropea u Cedefop jaqdur-rwol importanti ta’ faċilitaturi billi jevitaw 
konflitti potenzjali bejn l-Istati Membri, jibdew diskussjonijiet mal-Istati Membri sewwa 
bil-quddieml u jużaw b’mod strateġiku Attivitajiet ta’ Tagħlim għal Nies tal-Istess Età 
biex jiddiskutu konflitti potenzjali fi stadju bikri. 
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Fil-livell ta’ SM:  
 B’mod ġenerali wieħed jista’ jikkonkludi li f’pajjiżi fejn qed jintuża l-QEK bħala aġenda 

ta’ riforma, konflitti bejn partijiet interessati differenti (eż. bejn setturi tal-edukazzjoni, 
bejn is-settur tal-edukazzjoni u dawk li jħaddmu) huma iktar urġenti milli f’pajjiżi fejn il-
QEK qed jiġi implimentat b’mod iktar tekniku, minħabba mhuwiex qed jinfluwenza 
sistemi jew oqfsa stabbliti fis-seħħ.  

 F’xi pajjiżi, l-implimentazzjoni teknika ta’ qabel twassal għal dibattiti u konflitti li jitolbu 
għal trasformazzjonijiet iktar severi ta’ sistemi ta’ edukazzjoni għal tul ta’ żmien. 
 

Riżultati tal-QEK għal tagħlim tul il-ħajja 
Fil-letteratura dwar oqfsa ta’ kwalifiki, hemmvalutazzjonijiet kritiċi dwar l-impatt ta’ oqfsa 
ta’ kwalifiki. Bħala riżultat, xi awturi jsostnu li l-bażi probatorja tal-provi għall-
implimentazzjoni ta’ oqfsa ta’ kwalifiki ma teżistix. Oħrajn isemmu li l-bidla għal riżultati ta’ 
tagħlim tista’ tiddestabbilizza l-istrutturi eżistenti tal-edukazzjoni u toħloq distrazzjoni għal 
kwistjonijiet nazzjonali tal-edukazzjoni iktar urġenti (bħat-tluq bikri mill-iskola). Għalkemm, 
dawn l-istejjer jiġu vvalutati bħala kuntrast għal ‘twemmin għami f’politika ’, il-provi 
konkreti li dawn l-oqfsa ta’ kwalifiki ma jwasslux għal impatt huma dubjużi daqs il-provi 
konkreti li oqfsa ta’ kwalifiki jwasslu għal impatt. Biex tingħata opinjoni ċara u raġonevoli 
dwar ir-riżultati, wieħed għandu l-ewwel jiddefinixxi l-kategoriji ta’ impatt li oqfsa ta’ 
kwalifiki qed jimmiraw għalihom . It-tieni, wieħed għandu jkun realistiku dwar dak li jista’ 
jitkejjel u jiġi konkluż b’mod raġonevoli meqjusa l-firxa ta’ żmien għall-implimentazzjoni. 
Biex jinkiseb ġudizzju bilanċjat ta’ riżultati tal-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni tal-
QEK, għandha ssir distinzjoni bejn it-tliet kategoriji ta’ riżultati: produzzjoni, riżultati u 
impatt.  
 Jista’ jiġi konkluż li s’issa l-produzzjoni tal-proġett sħiħ tal-QEK hija sodisfaċenti għall-

maġġoranza tal-partijiet interessati involuti u li qed tagħmel progressskont il-pjan.Ir-
Rakkomandazzjoni tal-2008 u x-xogħol preparatorju taw bidu għal għadd ta’ attivitajiet 
fl-Istati Membri u fil-livell Ewropew li huma relatati b’mod ċar mal-objettivi finali tar-
Rakkomandazzjoni. Difett serju huwa li huwa dubjuż jekk it-tieni pass fir-referenzjar 
ikunx iffinalizzat. 
 

 Ir-riżultati tal-proġett tal-QEK, definiti bħala li jżidu t-trasparenza u l-involviment ta’ 
partijiet interessati, kważi erba’ snin wara l-pubblikazzjoni tar-Rakkomandazzjoni huma 
promettenti, iżda f’dan l-istadju insuffiċjenti sabiex jinkisbu l-objettivi finali li jtejbu l-
mobilità tal-ħaddiema u ta’ dawk li qegħdin jitgħallmu u li jżidu t-tagħlim tul il-ħajja. 
Oqsma li fihomma sarx progress suffiċjenti jikkonċernaw l-implimentazzjoni tal-approċċ 
tar-riżultat tat-tagħlim, l-involviment tal-parti interessata, it-twaqqif ta’ sistemi ta’ 
assigurazzjoni tal-kwalità, u li jissoktaw jitwaqqfuproċeduri ta’ validazzjoni għal tagħlim 
mhux formali u informali, f’livell nazzjonali. 
 

 L-impatt fuq l-objettivi ewlenin tal-QEK, jiġifieri aktartagħlim tul il-ħajja u l-mobilità 
tal-ħaddiema u ta’ dawk li jkunu qegħdin jitgħallmu, ma jistax isir viżibbli biżżejjed 
f’dan il-mument. L-ewwel nett, għadu (kważi 4 snin wara r-Rakkomandazzjoni) 
relattivament kmieni biex wieħed jara l-impatt u teżisti biss evidenza aneddotali, bħal 
pajjiżi fejn l-oqfsa ta’ kwalifiki jiffaċilitaw il-validazzjoni ta’ tagħlim minn qabel u 
jagħmlu s-sistemi nazzjonali komparabbli. It-tieni, minħabba nuqqas ta’ progress fir-
rigward tar-riżultati prospettati, jibqa’ dubjuż jekk jintlaħaqx impatt sħiħ fi żmien qasir. 

Konklużjonijiet 

L-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-QEK hija proġett prestiġjuż, komprensiv u ta’ 
sfida fl-UE kollha, li teħtieġ impenn kbir mill-partijiet interessati fil-livell tal-UE u f’dak 
nazzjonali. Jekk janalizza r-rilevanza, l-implimentazzjoni u l-ewwel riżultati ta’ dan il-
proġett, wieħed jista’ jikkonkludi li l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni tal-QEK tista’ 
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titqies bħala eżempju ta’ MMK li rnexxa. 
Madankollu, jistgħu jinstiltu l-konklużjonijiet kritiċi li ġejjin li jsemmu xi sfidi serji u 
kwistjonijiet tekniċi li jisgħu jkunu ta’ theddida għall-implimentazzjoni sħiħa u affidabbli tar-
Rakkomandazzjoni tal-QEK.  

 M’hemm ebda rabta espliċita bejn il-QEK u l-miri tal-UE li huma stabbiliti fil-
qafas ta’ UE2020 u ET2020. Jeħtieġ li jiġi spjegat aħjar kif il-QEK għandu 
jikkontribbwixxi biex jintlaħqu dawn il-miri (eż. dwar il-parteċipazzjoni fit-tagħlim tul 
il-ħajja).  

 Hemm nuqqas ta’ involviment ta’ DĠ oħra li għandu jkollhom sehem naturali fl-
implimentazzjoni tal-QEK (jiġifieri DĠ EMPL u DĠ MARKT). Dan jista’ jkompli jiġi 
żviluppat sabiex tiżdied l-orjentazzjoni tas-suq tax-xogħol tal-QEK.. 

 Kienu jeżistudifferenzi bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-punt tat-tluq. Xi wħud 
mill-Istati Membri diġà kellhom oqfsa li kienu stabbiliti għal żmien twil, filwaqt li 
oħrajn kienu għad jonqoshomjiddiskutu u jimplimentaw il-prinċipji bażiċi. Din id-
differenza fl-istadji inizjali influwenzat il-progress li kien sar fir-rigward tal-
implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni dwar il-QEK u biex jiġu stabbiliti NQFs. 

 Jidher b’mod ċar li hemm diskrepanza bejn is-sistema ta’ ħames livelli bbażata fuq 
varjabbli ta’ input tad-Direttiva 2005/36 dwar il-Kwalifiki Professjonali dwar 
ir-rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali u s-sistema ta’ tmien livelli bbażata fuq ir-
riżultat tal-QEK. Huwa rrakkomandat li jkun hemm allinjament bejn iż-żewġ sistemi.  

 Xi Stati Membri jiltaqgħu ma diffikultajiet fil-proċess ta’ referenzar (l-ewwel 
data ta’ skadenza fuq sistemi nazzjonali ta’ referenzar għal livelli tal-QEK). 
Dawn id-diffikultajiet jirrelataw prinċipalment ma’: 

o Il-ġustifikazzjoni tar-rabta bejn indikaturi ta’ livelli tas-sistema/qafas 
nazzjonali u l-QEK. 

o Progress limitat fl-applikazzjoni tal-approċċ tar-riżultati tat-tagħlim.  
o Il-pożizzjonar ta’ ċerti kwalifiki fl-NQF u sussegwentement ir-referenzar 

tagħhom għall-QEK (eżempju impressjonanti huwa d-diskussjoni dwar kif 
jitqiegħediċ-ċertifikat ta’ tluq mill-iskola li jagħti aċċess għal edukazzjoni 
ogħla). 

o Hemm nuqqas ta’ proċeduri ta’ validazzjoni stabbiliti għal tagħlim mhux 
formali u informali. 

o Tilwim bejn is-settur tal-ETV u HE, li jfixkel il-permeabbiltà u t-tnaqqis fl-
ostakoli tradizzjonali bejn iż-żewġ sottosistemi 

o Il-mod kif jingħata tagħlim barra mis-settur formali (tagħlim mhux formali u 
informali) huwa inkluż u marbut mal-oqfsa nazzjonali. 

o Attenzjoni insuffiċjenti biex jissaħħu l-oqfsa ta’ kwalifiki u sistemi bi 
proċeduri trasparenti għall-assigurazzjoni tal-kwalità armonizzati mal-
approċċ tar-riżultat tat-tagħlim.  

Jidher diffiċli li jiġu involuti partijiet interessati barra mis-settur formali tal-edukazzjoni 
u, b’mod iktar speċifiku, benefiċjarji finali (msieħba soċjali u ċittadini). Sfida kbira hija li 
tiġi involuta n-naħa tas-suq tax-xogħol, minħabba li hemm nuqqas ta’ interess min-
naħa ta’ dawk li jħaddmu li f’xi pajjiżi jikkunsidraw il-QEK/NQF bħala mhux rilevanti 
għalihom. Dan joħloq theddida serja għad-djalogu bejn in-naħa tal-edukazzjoni u n-naħa 
tas-suq tax-xogħol, għall-proprjetà reċiproka segwita tal-NGFs u għar-rwol li dawn l-oqfsa 
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huma mistennija li jkollhom fir-rigward tas-suq tax-xogħol. 

 
 Ħafna pajjiżi, inklużi dawk li ffinalizzaw ir-rapport ta’ referenzjar tagħhom, għadhom 

lanqas bdew jaħdmu fuq proċeduri li jiggarantixxu li tkuninkluża referenza għall-
livell xieraq tal-QEK għal kull kwalifikia ġdida u għad-dokument tal-Europass (it-
tieni data ta’ skadenza). 

 Ir-Referenzar ta’ kwalifiki internazzjonali huwa, sa ċertu punt, każ ta’ prova 
dwar kemm huma komparabbli NQFs. Il-mistoqsija ewlenija hija jekk kwalifiki, 
mingħajr azzjonijiet koordinati, jitqegħdux fuq l-istess livelli tal-QEK mill-pajjiżi 
kollha.  

Bħala konsegwenza tal-kwistjonijiet kollha msemmija hawn fuq, l-implimentazzjoni 
sħiħa u affidabbli tal-QEK ma tistax tiġi pperikolata minn nuqqas ta’ fiduċja reċiproka. Id-
differenza f’kif il-pajjiżi jittrattaw l-implimentazzjoni tista’ tkun ta’ ħsara għall-fiduċja tal-
Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-QEK f’pajjiżi oħra minbarra tagħhom. Sabiex tiżdied il-
fiduċja reċiproka, hija tal-ogħla prijorità li l-partijiet interessati kollha jkunu involuti fl-
implimentazzjoni. Dan jista’ jsir biss b’mod sħiħ billi jkun implimentat it-tieni stadju fil-
proċess tar-referenzar: l-indikazzjoni tal-livell tal-QEK għalkull kwalifika ġdida. Jeżisti l-
momentum għall-iżvilupp tal-oqfsa ta’ kwalifiki, iżda jintilef malajr meta d-diskussjonijiet 
jinvolvu biss lil dawk li jfasslu l-politika ta’ livell għoli u lil partijiet interessati infurmati sew 
u mhux lill-pubbliku ġenerali. Għalhekk, it-tlestija tat-tieni stadju ta’ referenzar, billi 
jinbdewdibattiti prattiċi fil-livell bażiku dwar il-funzjoni u l-funzjonament tal-QEK, għandha 
tkun l-objettiv primarju fis-sena li ġejja qrib April 2013. Huwa permezz ta’ dan it-tieni 
stadju li jkun possibbli li l-QEK jibda jħalli impatt, minħabba li permezz t’hekk biss l-utenti 
finali jkunu jistgħu jarawh, jużawh u jiddiskutuh, u dan joħloq effett ‘flywheel’ u r-riżultati u 
l-impatt tal-QEK jingħataw spinta. 
Rakkomandazzjonijiet 

Ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin jistgħu jiġu ppreżentati lil diversi partijiet interessatigħal 
iktar azzjoni. 

Lill-Parlament Ewropew, lill-Kummissjoni Ewropea u lil istituzzjonijiet oħra fil-
livell Ewropew: 

 Huwa rrakkomandat li jitkompla l-mandat tal-QEK AG wara April 2013, meqjusar-
rilevanza tal-implimentazzjoni tal-QEK għas-suq tax-xogħol Ewropew u għas-
sistema tal-edukazzjoni tal-futur. it-tendenza globali li jiġu żviluppati oqfsa ta’ 
kwalifiki; l-isforzi li saru fil-livell Ewropew u f’tal-Istati Membri biex tinbena fiduċja 
reċiproka fil-qafas jew fis-sistema nazzjonali ta’ kwalifiki ta’ xulxin; u fl-aħħar nett il-
produzzjoni diġà ġġenerata u biex ikunevitat li l-proċess jieqaf għalkollox.  

 Huwa rrakkomandat li fil-perjodu l-ġdid il-QEK għandu jkun inqas ta’ aġenda ta’ 
edukazzjoni u iktar ta’ aġenda mmexxija mis-suq tax-xogħol, inkluż djalogu 
iktar intensiv bejn partijiet interessati fl-edukazzjoni u fis-suq tax-xogħol. Dan 
mhuwiex se jseħħ mil-lum għal għada, iżda fil-perjodu attwali li fadal, jeħtieġ li jsir 
progress sostanzjali fir-rigward tat-tieni stadju fir-referenzar u l-mitigazzjoni tal-
ostakoli prinċipali. 

 L-evalwazzjoni, li l-KE trid twettaq għall-perjodu 2008-2013 ikollha tinkludi kemm 
opinjoni retrospettiva, iżda iktar importanti opinjoni prospettiva dwar kif jista’ jitjieb 
il-QEK fit-tfassil u fl-implimentazzjoni tiegħu biex jirrelata aħjar man-naħa tas-suq 
tax-xogħol u biex fil-prattika jkollu impatt ogħla.  

 Huwa rrakkomandat li jiġi ċċarat aħjar kif il-QEK jikkontribbwixxi għall-
objettivi prinċipali tal-UE2020 u ET2020 (it-tagħlim tul il-ħajja u l-mobilità tal-
ħaddiema u ta’ dawk li jkunu qegħdin jitgħallmu), billi jkun iddefinit b’mod iktar ċar 
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objettiv intermedjarju (bħall-implimentazzjoni tal-approċċ tar-riżultat tat-tagħlim, l-
iżvilupp ta’ sistemi ta’ kwalità, u l-iżvilupp ta’ proċeduri ta’ validazzjoni għal tagħlim 
mhux formali u informali). Huwa rrakkomandat li, fil-livell tal-UE, ikun hemm aktar 
involviment ta’ DĠ oħra (DĠ EMPL u DĠ MARKT) biex tkun sostnuta l-bidla minn 
aġenda ta’ edukazzjoni għal aġenda immexxija iktar ms-suq tax-xogħol. Huwa 
rrakkomandat li jkomplew ikunu allinjati strumenti Ewropej u inizjattivi u 
b’mod partikolari jitneħħew diskrepanzi bejn is-sistema ta’ ħames livelli bbażata fuq 
varjabbli ta’ input tad-Direttiva 2005/36 dwar il-Kwalifiki Professjonali dwar ir-
rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali u s-sistema ta’ tmien livelli bbażata fuq ir-
riżultat tal-QEK.   

Lill-QEK AG u lill-Istati Membri: 

 Huwa rrakkomandat li tiżdied l-enfasi fuq it-tieni stadju ta’ referenzar (li 
jindika l-livell xieraq tal-QEK għal kull kwalifika, ċertifikat u dokument tal-
Europass).Huwa rrakkomandat li jkun hemm qbil dwar skedi ta’ żmien relatati 
mat-tieni stadju ta’ referenzar, li jifasslu u jitqassmu linji gwida u li fl-aħħar nett 
jinqasmu esperjenzi u prattiċi tajba fir-rigward tat-tieni stadju. Huwa 
rakkomandat li jitkomplew jiġi żviluppati u implimentati l-approċċ tar-riżultat 
tat-tagħlim u proċeduri xierqa ta’ validazzjoni għal tagħlim mhux formali u 
informali. Huwa rrakkomandat li tiżdied l-enfasi fuq it-twaqqif ta’ sistemi ta’ 
assigurazzjoni tal-kwalità għas-setturi kollha tal-edukazzjoni, billi jitqies l-
approċċ tar-riżultat tat-tagħlim għalkwalifiki. 

Lill-Istati Membri u lilpartijiet interessati fil-livell ta’ SM: 

 Huwa rrakkomandat li jkun hemm iktarinvolviment tal-partijiet interessati fis-
suq tax-xogħol biex jiżdied l-impenn, biex jinħoloq sentiment ta’ proprjetà fl-
NQF/QEK minn benefiċjarji finali (ċittadini, ħaddiema u dawk li jħaddmu) u fl-aħħar 
nett, biex ikun stimulat id-djalogu bejn partijiet interessati mill-edukazzjoni u min-
naħa tas-suq tax-xogħol. 

 Huwa rrakkomandat li jsir xogħol fuq it-tieni stadju ta’ referenzar: billi 
jkunindikat il-livell tal-QEK għalkull kwalifika ġdida, u jinbdew dibattiti prattiċi 
bażiċi dwar il-funzjoni u l-funzjonament tal-QEK. Huwa rrakkomandat li tiżdied it-
trasparenza ta’ kif tkun ir-rabta tal-livelli għal benefiċjarji finali, billi l-QEK 
jiġi kkomunikat aħjar lill-benefiċjarji finali.Huwa rrakkomandat li jitkomplewjinbnew 
sistemi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità bbażati fuq ir-riżultat tat-tagħlim 
għas-setturi kollha tal-edukazzjoni (tkun mistħarġa l-possibbiltà għal sistema 
waħda ta’ QA).Huwa rrakkomandata li jitkompla x-xogħol fuq il-validazzjoni ta’ 
tagħlim mhux formali u informali, biex it-tagħlim jitqieħed barra mis-settur 
formali tal-edukazzjoni fl-NQF.  


