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EDUKAZZJONI U TAĦRIĠ VOKAZZJONALI

Fil-politiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, it-teħid tad-deċiżjonijiet isir fl-ambitu tal-
proċedura leġiżlattiva ordinarja. Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, id-deċiżjonijiet relatati
mal-politiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ fil-fatt jittieħdu minn kull Stat Membru tal-Unjoni
Ewropea (UE). Għaldaqstant ir-rwol tal-UE huwa rwol ta’ appoġġ. Madanakollu, ċerti sfidi
huma komuni għall-Istati Membri kollha — soċjetajiet li qed jixjieħu, nuqqasijiet fil-ħiliet
professjonali tal-ħaddiema, u kompetizzjoni globali — u għaldaqstant jinħtieġu risponsi
komuni fejn il-pajjiżi jaħdmu flimkien u jitgħallmu minn xulxin[1].

IL-BAŻI ĠURIDIKA

Filwaqt li t-taħriġ vokazzjonali kien identifikat bħala qasam ta’ azzjoni Komunitarja fit-Trattat
ta' Ruma fl-1957, l-edukazzjoni kienet rikonoxxuta formalment bħala qasam ta’ kompetenza
tal-UE fit-Trattat ta’ Maastricht fl-1992. It-Trattat jgħid li"il-Komunità għandha tikkontribwixxi
għall-iżvilupp ta' edukazzjoni ta' kwalità billi tinkoraġġixxi koperazzjoni bejn l-Istati Membri
u, jekk ikun meħtieġ, billi tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet tagħhom, filwaqt li tirrispetta
għal kollox ir-responsabilità tal-Istati Membri għal dak li hu kontenut ta' tagħlim u l-
organizzazzjoni ta' sistemi ta' edukazzjoni u d-diversità kulturali u lingwistika tagħhom".
It-Trattat ta’ Lisbona ma biddilx id-dispożizzjonijiet tal-irwol tal-UE fl-edukazzjoni u t-
taħriġ (Titolu XII, Artikoli 165 u 166). Madankollu, jeżistu xi karatteristiċi ġodda li tajjeb
li nsemmuhom: pereżempju, t-Trattat ta’ Lisbona jinkludi fih dispożizzjoni li ġiet deskritta
bħala"klawżola soċjali" orizzontali. L-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea (TFUE) jgħid hekk: "Fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-azzjonijiet
tagħha, l-Unjoni trid tqis il-ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni ta'... livell għoli ta’ edukazzjoni
[u] taħriġ".
Barra minn hekk, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li għandha l-istess
valur legali bħat-Trattati (Artikolu 6 TUE) tgħid kif ġej: "kull persuna għandha d-dritt għall-
edukazzjoni u li jkollha aċċess għall-formazzjoni professjonali u kontinwa" (Artikolu 14)
u li"kull persuna għandha d-dritt li taħdem u li twettaq xogħol magħżul jew aċċettat
liberament" (Artikolu 15).

L-OBJETTIVI

A. L-objettivi skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
Fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-azzjonijiet tagħha, l-Unjoni trid tqis il-
ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni ta' livell għoli ta’ edukazzjoni u taħriġ. Għaldaqstant, l-
għanijiet strateġiċi fit-tul tal-UE dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ kif stabbiliti mill-Kunsill fl-2009
huma: (1) li t-tagħlim tul il-ħajja kollha u l-mobilità jsiru realtà; (2) titjib tal-kwalità u l-
effiċjenza tal-edukazzjoni u t-taħriġ; (3) il-promozzjoni tal-ekwità, il-koeżjoni soċjali u ċ-

[1]Ara wkoll 5.13.4 dwar l-Edukazzjoni Għolja.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.13.4.pdf
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ċittadinanza attiva; (4) it-tisħiħ tal-kreattività u l-innovazzjoni, inkluża l-intraprenditorija, fil-
livelli kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ.
B. Prijoritajiet għall-edukazzjoni u t-taħriġ
1. Ewropa 2020 u Edukazzjoni u Taħriġ 2020
Il-politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ ħadet spinta partikolari permezz tal-adozzjoni tal-Istrateġija
Ewropa 2020, il-programm ġenerali tal-UE li jiffoka fuq it-tkabbir u l-impjiegi. Filwaqt li r-
responsabilità għas-sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ hija tal-Istati Membri, l-UE għandha rwol
importanti fl-appoġġ u ż-żieda fl-isforzi għat-titjib u l-immodernizzar tas-sistemi tagħhom ta'
edukazzjoni.
Taħt l-Istrateġija Ewropa 2020, l-Istati Membri jingħataw gwida speċifika dwar ir-riformi
prijoritarji kull sena fil-forma ta' rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż. Fil-qasam tal-edukazzjoni
u t-taħriġ, l-objettivi, strumenti u arranġamenti għall-ħidma konġunta fil-livell tal-UE huma
deskritti fil-qafas strateġiku Edukazzjoni u Taħriġ (ET) 2020, li huwa validu sal-2020.
Fid-dawl tar-reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-qafas ET 2020 fl-2015, l-erba’ objettivi strateġiċi
ġew ikkonfermati u ċiklu ta’ ħidma stabbilit għal ħames snin (żdied minn tliet snin, fil-perjodu
2010–2015). L-enfasi tiegħu ġiet aġġustata biex tirrifletti l-importanza tal-edukazzjoni u t-taħriġ
kemm għall-impjiegi kif ukoll għall-promozzjoni tal-valuri fundamentali u ċ-ċittadinanza attiva.
Din il-bidla hija riflessa wkoll fis-sitt oqsma ta’ prijorità: (1) ħiliet u l-kompetenzi rilevanti u
ta’ kwalità għolja, b’enfasi fuq ir-riżultati tat-tagħlim, għall-impjegabbiltà, l-innovazzjoni u ċ-
ċittadinanza attiva; (2) edukazzjoni inklużiva, ugwaljanza, nondiskriminazzjoni u promozzjoni
tal-kompetenzi ċiviċi; (3) edukazzjoni u taħriġ miftuħa u innovattivi, inkluż permezz tat-tħaddin
sħiħ tal-era diġitali; (4) appoġġ qawwi għall-edukaturi; (5) trasparenza u rikonoxximent tal-ħiliet
u tal-kwalifiki biex jiġu ffaċilitati l-mobbiltà għat-tagħlim u l-mobbiltà tal-forza tax-xogħol; (6)
investiment sostenibbli, prestazzjoni u effiċjenza tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ;
Il-progress huwa monitorat bl-għajnuna ta' indikaturi, u mqabbel ma' objettivi, maħsuba biex
jikkontribwixxu għal tfassil ta' politika bbażata fuq il-provi u biex jiġu identifikati l-isfidi.
Indikaturi ewlenin jintużaw ukoll għall-monitoraġġ ta' progress f'għadd ta' oqsma prijoritarji
addizzjonali li bħalissa mhumiex koperti minn objettivi, bħal-lingwi, il-kapaċitajiet tal-adulti,
l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, l-ICT fl-edukazzjoni, l-intraprenditorija fl-edukazzjoni
u l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV).
L-indikaturi u l-objettivi huma mezzi importanti ta' kejl tal-progress fl-edukazzjoni u t-taħriġ.
Bħala parti tal-ET 2020, ġew stabbiliti l-objettivi tal-UE għall-2020 li ġejjin: (1) mill-inqas
95% tat-tfal bejn l-4 snin u l-età biex wieħed jibda l-edukazzjoni primarja obbligatorja
għandhom jipparteċipaw f'edukazzjoni tat-tfulija bikrija; (2) l-għadd ta’ tfal ta' ħmistax-il sena li
m’għandhomx ħiliet suffiċjenti fil-qari, fil-matematika u fix-xjenza għandu jkun ta’ inqas minn
15%; (3) l-għadd ta' studenti li jħallu l-edukazzjoni u t-taħriġ kmieni għandu jkun inqas minn
10%; (4) l-għadd tal-persuni ta’ bejn 30 u 34 sena li jkollhom edukazzjoni terzjarja għandu
jkun mill-inqas 40%; (5) medja ta' mill-inqas 15% tal-adulti (ta’ bejn 25 u 64 sena) għandhom
jipparteċipaw fit-tagħlim tul il-ħajja; (6) mill-inqas 20% tal-iggradwati mill-edukazzjoni għolja
u 6% ta' dawk bejn it-18 u l-34 sena bi kwalifika inizjali vokazzjonali għandhom ikunu wettqu xi
studji jew taħriġ barra l-pajjiż; (7) il-perċentwali ta' gradwati impjegati (persuni bejn l-20 u l-34
sena li jkunu kkompletaw b'suċċess l-edukazzjoni sekondarja għolja jew l-edukazzjoni terzjarja)
li jkunu telqu l-edukazzjoni bejn sena u tliet snin qabel għandha tkun ta' mill-inqas 82%[2].

[2]Għall-Istrateġija Ewropa 2020, ara: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm Ħamsa mill-inizjattivi ewlenin
tal-Ewropa 2020 jiddependu fuq il-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ: Żgħażagħ Attivi, Aġenda
għall-Ħiliet u Impjiegi Ġodda, l-Aġenda Diġitali, l-Unjoni tal-Innovazzjoni u l-Pjattaforma Kontra l-Faqar.

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
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2. L-ETV għall-impjiegi
Fl-2016 il-Kummissjoni ħarġet il-Komunikazzjoni "Aġenda ġdida għall-Ħiliet għall-
Ewropa” (COM(2016) 381), li fiha tipproponi azzjonijiet li n-nies jiġu mgħammra bil-ħiliet
meħtieġa fis-suq tax-xogħol u biex huma jużaw aħjar il-ħiliet li diġà għandhom, sabiex
jgħinuhom isibu impjiegi ta’ kwalità u jtejbu l-opportunitajiet tagħhom fil-ħajja.
Waħda mill-inizjattivi proposti taħt “Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa” hija
aġġornament tal-qafas Europass, li hija kompetenza taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’
Taħriġ Vokazzjonali (CEDEFOP), waħda mill-aġenziji deċentralizzati tal-UE.
Imniedi fl-2005, l-Europass huwa sett ta’ dokumenti u strumenti, disponibbli fi 28 lingwa,
biex jgħinu liċ-ċittadini taż-żona taż-ŻEE biex jiżviluppaw is-CV tagħhom u l-portafoll
ta’ kompetenzi tagħhom. F’Ottubru 2016, il-Kummissjoni pproponiet qafas komuni għall-
forniment ta’ servizzi aħjar għall-ħiliet u l-kwalifiki (Europass) — aġġornament tad-Deċiżjoni
tal-2004. Il-Parlament u l-Kunsill bħalissa qed jaħdmu fuq din il-proposta u se jaslu għal
deċiżjoni skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja fit-tieni nofs tal-2017 jew l-2018.
Il-proċess ta’ Kopenħagen-Bruges huwa maħsub biex isaħħaħ il-kooperazzjoni tal-UE fil-qasam
tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u l-prijoritajiet tal-Aġenda Ewropea Mġedda għat-
Tagħlim għall-Adulti jikkonċernaw il-promozzjoni tat-tagħlim tal-adulti. Dawn iż-żewġ setturi
għandhom prijoritajiet speċifiċi għall-perjodu sal-2020.
Fl-aħħar nett, l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) huwa l-ewwel inizjattiva
tal-UE biex tintegra b’mod komplut it-tliet naħat tat-"triangolu tal-għarfien" (edukazzjoni,
riċerka, innovazzjoni) u se jaħdem biex ikun mudell ta’ referenza ta’ klassi globali, li jispira
u jmexxi l-bidla f’istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u r-riċerka eżistenti (għal informazzjoni
dettaljata dwar l-edukazzjoni għolja, jekk jogħġbok ara l-Iskeda Informattiva 5.13.4).
C. Il-Programm Erasmus + (2014-2020)
L-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u l-isport ġew rikonoxxuti bħala muturi ewlenin fi ħdan l-
istrateġija ta' tkabbir tal-UE għad-deċennju li ġej, biex tingħeleb il-kriżi soċjo-ekonomika li
qed taffettwa lill-pajjiżi Ewropej, biex tingħata spinta lit-tkabbir u lill-impjieg u jitrawmu l-
ugwaljanza u l-inklużjoni soċjali.
Fuq dan l-isfond, Erasmus+ huwa l-programm tal-UE għall-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ,
iż-żgħażagħ u l-isport għall-perjodu 2014-2020. Huwa jibni fuq inizjattivi preċedenti tal-UE li
kienu jippromwovu l-iskambji u l-iżvilupp tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-ħidma fost
iż-żgħażagħ.
Erasmus+ huwa maħsub bħala appoġġ għall-isforzi tal-pajjiżi għal użu effiċjenti tal-potenzjal
tal-kapital uman u soċjali tal-Ewropa, filwaqt li jafferma l-prinċipju tat-tagħlim tul il-ħajja billi
jgħaqqad it-taħriġ formali, non-formali u informali tul l-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-
żgħażagħ.
Dawn l-objettivi speċifiċi mfittxa mill-programm Erasmus+ fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ
huma li: (1) jittejjeb il-livell ta' kompetenzi u kapaċitajiet ewlenin, b'mod partikolari fir-rigward
tar-rilevanza tagħhom għas-suq tax-xogħol[3] u l-kontribut tagħhom għal koeżjoni soċjali; (2)
jitrawmu t-titjib fil-kwalità, l-eċċellenza fl-innovazzjoni u l-internalizzazzjoni fil-livell tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ; (3) jiġu promossi l-emerġenza u s-sensibilizzazzjoni
fir-rigward ta' żona Ewropea ta' tagħlim tul il-ħajja maħsuba biex tikkumplimenta riformi

[3]Skont il-persuni involuti fin-negozju, is-sistemi Ewropej ta' edukazzjoni u taħriġ għadhom mhumiex jipprovdu l-
kapaċitajiet adattati għall-impjegabilità, u ma jaħdmux b'mod xieraq man-negozji u ma' min iħaddem biex l-esperjenza
tat-tagħlim tinġieb eqreb tal-ambjent tax-xogħol.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.13.4.pdf
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politiċi fil-livell nazzjonali, u b'appoġġ għall-immodernizzar tas-sistemi tal-edukazzjoni u
t-taħriġ; (4) tikber id-dimensjoni internazzjonali tal-edukazzjoni u t-taħriġ; (5) tittejjeb l-
istruzzjoni u t-tagħlim tal-lingwi u jippromwovi d-diversità lingwistika kbira tal-UE u l-għarfien
interkulturali.
L-objettiv ambizzjuż tal-Erasmus+ il-ġdid huwa li jippromwovi sinerġiji u transfertilizzazzjoi
tul id-diversi oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, jeqred l-ostakoli artifiċjali bejn il-
bosta azzjonijiet u formati ta' proġetti, irawwem ideat ġodda, jattira protagonisti ġodda mid-
dinja tax-xogħol u tas-soċjetà ċivili u jistimola forom ġodda ta' kooperazzjoni. Għas-settur
tal-edukazzjoni, qed twettaq dawn l-objettivi fi ħdan qafas ta’ azzjonijiet ewlenin. L-Azzjoni
Ewlenija 1 tiffoka fuq il-mobbiltà tal-istudenti fl-edukazzjoni għolja u fl-ETV u l-persunal fis-
setturi edukattivi kollha, l-Azzjoni Ewlenija 2 iddur madwar sħubijiet, u l-Azzjoni Ewlenija 3
tappoġġja riforma politika.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament dejjem appoġġa l-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Istati Membri fl-oqsma tal-
edukazzjoni u t-taħriġ u t-titjib tad-dimensjoni Ewropea fil-politiki tal-edukazzjoni tal-Istati
Membri. Għaldaqstant dejjem kien favur il-ħolqien ta’ bażi ġuridika solida għall-edukazzjoni u
t-taħriġ u ħadem b’suċċess biex tinkiseb żieda fir-riżorsi baġitarji disponibbli għal Erasmus+,
kif ukoll appoġġa bidla fil-prijoritajiet ta’ finanzjament tal-UE fil-qafas finanzjarju pluriennali
li jmiss (QFP) lejn dak li huwa meqjus bħala nefqa aktar orjentata lejn il-futur.
Barra minn hekk, il-Parlament jipparteċipa b’mod attiv fiċ-ċiklu tal-politika marbut ma’ ET
2020 u jwieġeb għal rapporti mħejjija f’dak il-qafas (pereżempju r-riżoluzzjoni tiegħu dwar
l-edukazzjoni, it-taħriġ u Ewropa 2020 adottata fil-11 ta’ Settembru 2012 u r-rapport dwar
is-segwitu tal-Qafas Strateġiku għall-Kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ adottat
fit-23 ta’ Ġunju 2016).
Barra minn hekk, il-Parlament jieħu interess qawwi f’komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni
mmirati lejn oqsma speċifiċi ta’ edukazzjoni u taħriġ. Eżempji jinkludu r-riżoluzzjonijiet tal-
Parlament tat-12 ta’ Mejju 2011 dwar it-tagħlim fl-ewwel snin tat-tfulija fl-Unjoni Ewropea,
tal-1 ta’ Diċembru 2011 dwar l-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola, tal-20 ta’ April 2012 dwar
il-modernizzazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni għolja fl-Ewropa, tat-22 ta’ Ottubru 2013 dwar
reviżjoni tal-edukazzjoni, tal-15 ta’ April 2014 dwar teknoloġiji ġodda u riżorsi edukattivi
miftuħa, tat-8 ta’ Settembru 2014 dwar il-promozzjoni tal-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ
permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ u tat-12 ta' April 2016 dwar il-programm Erasmus+ u
strumenti oħra sabiex titrawwem il-mobilità fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.
Ir-rapport ta’ implimentazzjoni dwar l-Erasmus+ (2015/2327(INI)) ser jiġi vvutat fil-plenarja
fl-2017. Dan ir-rapport janalizza l-ewwel sena ta' implimentazzjoni tal-programm, jissottolinja
s-suċċessi tiegħu u jissuġġerixxi xi tibdiliet bl-għan li tittejjeb it-tieni parti tal-programm qafas
pluriennali.
Il-Kumitati CULT u EMPL bħalissa qed ifasslu rapport ta’ inizjattiva konġunta dwar “L-Aġenda
Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa”. Huwa mistenni li ssir votazzjoni fuqu fil-plenarja fis-sajf
tal-2017. Dawn iż-żewġ kumitati qed jaħdmu wkoll b’mod konġunt fuq rapport leġiżlattiv dwar
il-proposta tal-Kummissjoni dwar deċiżjoni dwar l-Europass il-ġdid (2016/0304 (COD)).
Il-Kumitat CULT qed iħejji rapport fuq inizjattiva proprja dwar “L-edukazzjoni avvanzata
akkademika u t-tagħlim mill-bogħod bħala parti mill-istrateġija Ewropea dwar it-tagħlim tul il-
ħajja” (2016/2142(INI)).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2327(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0304(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2142(INI)


Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2017 5

Tul il-ħidma tiegħu fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-PE konsistentement isostni li l-
edukazzjoni hija kruċjali mhux biss biex jinħolqu opportunitajiet għaż-żgħażagħ, iżda wkoll
sabiex tipprepara lill-individwi biex isiru ċittadini attivi f’soċjetajiet kumplessi.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017
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