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L-EDUKAZZJONI GĦOLJA

F'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, il-politiki dwar l-edukazzjoni għolja huma deċiżi
fil-livell tal-Istati Membri individwali. Għaldaqstant ir-rwol tal-UE huwa prinċipalment
rwol ta' appoġġ u koordinament. L-objettivi ewlenin tal-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-
edukazzjoni għolja jinkludu: l-appoġġ għall-mobilità tal-istudenti u tal-persunal; it-trawwim
ta' rikonoxximent reċiproku ta' diplomi u perjodi ta' studju; il-promozzjoni tal-kooperazzjoni
bejn l-istituzzjonijiet li jipprovdu edukazzjoni għolja u l-iżvilupp tat-tagħlim (universitarju)
mill-bogħod.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-edukazzjoni — u f'dan il-kuntest, l-edukazzjoni għolja wkoll – kienet rikonoxxuta formalment
bħala qasam ta' kompetenza tal-UE fit-Trattat ta' Maastricht tal-1992.
It-Trattat ta' Lisbona ma biddilx id-dispożizzjonijiet tal-irwol tal-UE fl-edukazzjoni u t-
taħriġ (Titolu XII, Artikoli 165 u 166). L-Artikolu 165 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE) jissottolinja li "l-Unjoni 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-responsabbiltà ta' l-Istati Membri għal dak li hu kontenut ta' tagħlim u l-organizzazzjoni ta'
sistemi ta' edukazzjoni u d-diversità kulturali u lingwistika tagħhom". Fl-Artikolu 165(2) tat-
TFUE huwa stabbilit li "l-inkoraġġiment tal-mobilità fost l-istudenti u l-għalliema, inter alia
billi tinkoraġġixxi ir-rikonoxximnet akkademiku ta' diplomi u perjodi ta' studju; il-promozzjoni
ta' koperazzjoni bejn istituzzjonijiet edukattivi; u l-iżvilupp ta' skambji ta' informazzjoni u
esperjenzi dwar kwistjonijiet komuni għas-sistemi ta' edukazzjoni fl-Istati Membri".
Barra minn hekk, it-Trattat ta' Lisbona jiġbor fih dispożizzjoni li tista' tiġi deskritta bħala
"klawżola soċjali" orizzontali. L-Artikolu 9 tat-TFUE jiddikjara: "Fid-definizzjoni u fl-
implimentazzjoni tal-politika u l-azzjonijiet tagħha, l-Unjoni għandha tieħu kont tal-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 tat-TUE) tgħid kif ġej: "Kull persuna għandha d-dritt għall-
edukazzjoni" (Artikolu 14).

L-OBJETTIVI

A. L-objettivi skont it-Trattati tal-Unjoni Ewropea
Abbażi tal-impenn fit-tul tal-UE biex tagħmel it-tagħlim tul il-ħajja u l-mobilità realtà, filwaqt li
ttejjeb kemm il-kwalità kif ukoll l-effiċjenza tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, u ssaħħaħ il-kreattività
u l-innovazzjoni, l-Artikolu 165(2) tat-TFUE speċifikament jelenka l-objettivi tal-azzjoni tal-
Unjoni fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali, iż-żgħażagħ u l-isport. L-għanijiet li
ġejjin huma ta' rilevanza partikolari għall-qasam tal-edukazzjoni għolja:
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— l-iżvilupp ta' dimensjoni Ewropea fl-edukazzjoni;

— l-inkoraġġiment tal-mobilità fost l-istudenti u l-għalliema, fost l-oħrajn billi jiġi mħeġġeġ
ir-rikonoxximent akkademiku ta' diplomi u perjodi ta' studju;

— il-promozzjoni ta' koperazzjoni bejn istituzzjonijiet edukattivi;

— l-iżvilupp ta' skambji ta' informazzjoni u esperjenzi dwar kwistjonijiet komuni għas-sistemi
ta' edukazzjoni fl-Istati Membri; kif ukoll

— l-inkoraġġiment tal-iżvilupp ta' edukazzjoni mill-bogħod.

B. Il-prijoritajiet tal-lum fl-edukazzjoni u t-taħriġ
L-istrateġija Ewropa 2020 qajmet interess politiku Ewropew fl-edukazzjoni għolja[1]. Iffukati
fuq tkabbir"intelliġenti","sostenibbli" u "inklużiv", l-għanijiet tal-Ewropa 2020 għandhom
jintlaħqu permezz ta' investiment aktar effikaċi fl-edukazzjoni, fir-riċerka u fl-innovazzjoni.
Fost il-miri ewlenin tal-Ewropa 2020 hemm żieda konsiderevoli fin-numru ta' żgħażagħ li
jikkompletaw l-edukazzjoni għolja (sas-sena 2020, tal-anqas 40% tal-persuni li jkollhom bejn
30 u 34 sena)[2]. Dan l-għan ambizzjuż kien ġie fformulat minn qabel fil-qafas strateġiku tal-
Edukazzjoni u t-Taħriġ 2020 (ET 2020), adottat mill-Kunsill Ewropew f'Mejju 2009, li jibni
fuq il-predeċessur tiegħu, il-programm ta' ħidma għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2010 (ET 2020),
u jipprovdi objettivi strateġiċi komuni għal Stati Membri, inkluż sett ta' prinċipji għall-ilħiq
ta' dawn l-objettivi[3]. Minbarra l-inizjattivi politiċi tal-Istati Membri, l-UE tappoġġa b’mod
attiv il-prijoritajiet tal-Proċess ta’ Bolonja li, sa mill-inċidenza tiegħu fl-1999, kellu bħala
objettiv li jiggarantixxi sistemi aktar komparabbli, kompatibbli u koerenti ta’ edukazzjoni għolja
fl-Ewropa, li jwasslu għall-ħolqien taż-Żona Ewropea ta’ Edukazzjoni Għolja (EHEA) bid-
Dikjarazzjoni tal-Konferenza Ministerjali ta’ Budapest-Vjenna ta’ Marzu 2010.
Wara l-aċċettazzjoni tal-istrateġija Ewropa 2020, fl-2011 il-Kummissjoni ffukat fuq il-potenzjal
ta' sistemi Ewropej ta' edukazzjoni għolja fil-Komunikazzjoni tagħha"Insostnu t-tkabbir u l-
impjiegi — aġenda għall-immodernizzar tas-sistemi ta' edukazzjoni għolja fl-Ewropa"[4].
Fl-2017, il-Kummissjoni ppubblikat "l-aġenda mġedda tal-UE għall-edukazzjoni
għolja" (COM(2017) 0247). Din tiffoka fuq erba' oqsma ta' prijorità, li wħud minnhom diġà
kellhom rwol fl-aġenda tal-2011:
1. l-allinjament tal-iżvilupp tal-ħiliet fl-edukazzjoni għolja mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol;

2. l-iżgurar ta' edukazzjoni għolja aċċessibbli minn kullimkien, inklużiva u b'interazzjoni
akbar mas-soċjetà;

3. it-tisħiħ tal-kapaċità tal-innovazzjoni tal-edukazzjoni għolja;

4. it-tiżjid tal-effikaċja u l-effiċjenza tal-edukazzjoni għolja;

Inizjattivi ġodda fil-livell tal-UE biex jintlaħqu dawk l-objettivi jinkludu, iżda mhumiex limitati
għal, stħarriġ dwar is-sitwazzjoni tal-gradwati (deskritt f'taqsima separata tal-komunikazzjoni
tal-Kummissjoni); l-użu tal-finanzjament tal-UE, pereżempju permezz ta' Erasmus+, biex l-

[1]Ara d-dokument dwar l-Istrateġija Ewropa 2020, ippubblikat f'Marzu 2010 (COM (2010) 2020) (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:MT:PDF). Għal aktar informazzjoni ara s-sit
elettroniku tal-Kummissjoni: http://ec.europa.eu/europe2020/index_mt.htm
[2]It-tieni mira ewlenija fil-qasam tal-edukazzjoni għolja hi li r-rata ta' dawk li jitilqu kmieni mill-iskola titnaqqas għal
taħt l-10%.
[3]Ara ĠU C 119, 28.5.2009, p. 2 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:MT:PDF). L-Anness I, li jiddeskrivi fil-qosor "il-punti ta' riferiment Ewropej" fir-
rigward tal-edukazzjoni għolja, jiddikjara li: "Minħabba d-domanda li qed tiżdied għal ksib ta' edukazzjoni għolja, u
filwaqt li wieħed jirrikonoxxi l-importanza ugwali tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali sal-2020, is-sehem ta' dawk
bejn it-30 u l-34 sena li kisbu edukazzjoni terzjarja għandu jkun mill-inqas 40 %". Ibid., p. 7.
[4](COM(2011) 0567).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0247
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)2020
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:MT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:MT:PDF
http://ec.europa.eu/europe2020/index_mt.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:MT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:MT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0567
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istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jiġu megħjuna jiżviluppaw strateġiji biex isiru aktar
inklużivi; l-espansjoni tal-mudell tal-iskema ta' innovazzjoni reġjonali tal-Istitut Ewropew
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għal aktar universitajiet u reġjuni; it-twettiq ta' rieżami ta'
finanzjament, inċentiv u strutturi ta' kumpens għas-sistemi tal-edukazzjoni għolja bħala bażi
għall-iskambju tal-aħjar prattiki; il-ħolqien ta' Ċentru ta' Għarfien dwar l-edukazzjoni għolja; u
s-simplifikazzjoni tal-mobilità billi jiġi ffaċilitat l-iskambju elettroniku tad-data dwar l-istudenti.

IL-KISBIET

A. Il-Programm Erasmus+ (2014-2020)
L-għan ewlieni tal-Programm Erasmus+, li ġie adottat formalment f'Diċembru 2013[5] u daħal
fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2014, huwa li jinvesti fl-edukazzjoni tal-Ewropa, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u
l-isport permezz ta' programm uniku integrat. Erasmus+ jiġbor il-politiki settorjali u trasversali
li qabel, fil-Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja (2007-2013) kienu separati u jgħaqqadhom
fl-oqsma tal-edukazzjoni għolja (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, programmi bilaterali
ma’ pajjiżi u kontinenti oħra), l-edukazzjoni fl-iskola (Comenius), l-edukazzjoni u taħriġ
vokazzjonali (Leonardo da Vinci), l-edukazzjoni tal-adulti (Grundtvig), iż-żgħażagħ (Żgħażagħ
fl-Azzjoni), u l-istudji tal-integrazzjoni Ewropea (Jean Monnet). Barra minn hekk, għall-
ewwel darba huwa inkluż l-isport. Il-Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja kellu baġit totali ta'
EUR 7 biljun, u l-programm Erasmus involva bażi annwali ta' 300 000 għalliem u 230 000
student ta' istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja). Erasmus+ issa għandu baġit ta' EUR 14-
il biljun, u l-kooperazzjoni hija possibbli kemm bejn l-Istati Membri kif ukoll bejn l-Istati
Membri u pajjiżi terzi.
Erasmus+ għandu l-għan li jirristruttura u jissimplifika l-attività madwar tliet tipi ewlenin ta'
azzjonijiet fis-setturi mmirati:
1. mobilità fit-tagħlim għall-individwi;

2. il-kooperazzjoni għall-innovazzjoni u l-iskambju ta' prattiki tajbin;

3. appoġġ għar-riforma tal-politika.

Fl-arkitettura komprensiva ta' Erasmus+, l-edukazzjoni għolja se jkollha rwol ċentrali fil-
programm. Għall-edukazzjoni għolja huwa allokat minimu ta' 33.3% tal-baġit totali għal
Erasmus+. Matul il-perjodu mill-2014 sal-2020 huwa mistenni li żewġ miljun student tal-
edukazzjoni għolja se jkunu qed jipparteċipaw fi programmi ta' mobilità. Erasmus+ ma
jappoġġax biss il-mobilità tal-istudenti u tal-persunal fl-edukazzjoni għolja, iżda jiffinanzja
wkoll il-Lawrji Master Konġunti tal-programm Erasmus Mundus u s-Self għall-istudji fil-livell
ta' Master taħt il-programm Erasmus+.
B. Azzjonijiet Marie Curie (MSCA)
L-MSCA, li jagħmlu parti minn Orizzont 2020 — il-Programm Qafas tal-UE għar-Riċerka u
l-Innovazzjoni — jappoġġaw it-taħriġ fir-riċerka u l-iżvilupp tal-karriera b'enfasi fuq il-ħiliet
fil-qasam tal-innovazzjoni. Il-programm jiffinanzja l-mobilità fid-dinja kollha u minn settur
għal ieħor li timplimenta riċerka eċċellenti fi kwalunkwe qasam. Fir-rigward tal-edukazzjoni
għolja, l-għotjiet mill-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie jħeġġu l-mobilità transnazzjonali,
intersettorjali u interdixxiplinarja. L-MSCA se jsiru l-akbar programm tal-UE għat-taħriġ fil-
livell ta' dottorat u se jkunu qed jiffinanzjaw 25 000 PhD u proġetti ta' riċerka postdottorat.
Minbarra li jħeġġu l-mobilità bejn il-pajjiżi, l-MSCA għandhom ukoll l-għan li jeliminaw l-
ostakli reali u dawk perċepiti bejn l-akkademja u setturi oħra, speċjalment is-settur tan-negozju.

[5]ĠU L 347, 20.12.2013, p. 50.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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L-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie jiffinanzjaw ukoll il-European Researchers' Night, li
huma sensiela ta' avvenimenti pubbliċi li jsiru kull sena fl-Ewropa kollha fir-raba' Ġimgħa ta'
Settembru sabiex jippromwovu x-xogħol tar-riċerkaturi.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Minħabba l-kompetenzi limitati tal-UE fil-qasam tal-edukazzjoni (għolja), ir-rwol tal-Parlament
kien prinċipalment dak li jrawwem kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Istati Membri u li jsaħħaħ
id-dimensjonijiet Ewropej fejn dan ikun possibbli. Bis-saħħa taż-żieda fl-importanza politika
tiegħu matul dawn l-aħħar deċennji u ffaċilitat speċjalment bit-tendenzi ġenerali lejn l-
Ewropizzazzjoni li ħarġu mill-Proċess ta' Bolonja, il-Parlament irnexxielu jeżerċita influwenza
dejjem akbar fir-rigward tal-elaborazzjoni ta' politiki tal-edukazzjoni għolja fl-Ewropa.
Il-Parlament ħadem b'suċċess u b'konsistenza għal żieda fil-baġit disponibbli għall-programmi
eżistenti fil-qasam tal-edukazzjoni għolja, inkluż il-programm Erasmus+, u kien strumentali fil-
bdil tal-prijoritajiet tal-finanzjament tal-UE fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2014-2020
lejn infiq li huwa jqis bħala aktar orjentat lejn il-futur, bħal dak fil-qasam tal-edukazzjoni għolja.
Matul is-snin, il-Parlament minn dejjem wera interess fl-edukazzjoni għolja u r-rabta tagħha
mal-impjieg. Fl-2010, il-Parlament adotta r-riżoluzzjoni dwar "id-Djalogu bejn l-Universitajiet
u n-Negozji: sħubija ġdida għall-modernizzazzjoni tal-universitajiet Ewropej"[6], fejn talab li
jkun hemm djalogu bejn l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja u n-negozji fl-oqsma kollha ta'
studju, u fakkar fl-importanza tat-tagħlim tul il-ħajja u l-mobilità, it-trawwim tar-riċerka u l-
kondiviżjoni tal-aħjar prattiki.
Wara l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq tal-2011, fl-2012 il-Parlament
adotta riżoluzzjoni dwar"l-immodernizzar tas-sistemi ta' edukazzjoni għolja fl-Ewropa"[7], fejn
appella lill-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja biex jintegraw mill-ġdid it-tagħlim tul il-
ħajja fil-kurrikuli tagħhom, jadattaw għall-isfidi l-ġodda billi joħolqu oqsma ġodda ta' studju li
jirriflettu l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-edukazzjoni
għolja. F'din ir-riżoluzzjoni l-Parlament insista wkoll li l-Istati Membri għandhom jilħqu l-
objettiv li jinvestu 2 % tal-PDG fl-edukazzjoni għolja.
Għall-komunikazzjoni ta' segwitu tal-2017 (COM(2017) 0247) imsemmija hawn fuq, il-Kumitat
Parlamentari għall-Kultura u l-Edukazzjoni (CULT) se jfassal rapport fuq inizjattiva proprja bit-
titolu "L-Immodernizzar tal-Edukazzjoni Għolja" (li jindirizza wkoll l-edukazzjoni skolastika),
li mistenni jiġi vvutat fil-plenarja fl-ewwel nofs tal-2018.
Il-Parlament ilu żmien twil juri interess fil-konsolidazzjoni u l-progress tal-Proċess ta' Bolonja.
Ir-rapport tal-2011 dwar il-kontribut tal-istituzzjonijiet Ewropej għall-konsolidazzjoni u l-
progress tal-proċess ta' Bolonja wassal għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew[8] li saħqet fuq
l-importanza tar-riformi ta' Bolonja għall-ħolqien taż-Żona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja u
għall-għanijiet stabbiliti fl-Istrateġija Ewropa 2020.
Fl-2015, il-Parlament iddiskuta l-implimentazzjoni tal-proċess ta' Bolonja[9]. Il-membri qiesu li
r-riformi ta' Bolonja kkontribwixxew għat-titjib tal-kwalità tas-sistemi edukattivi kif ukoll għaż-
żieda fl-attraenza tal-edukazzjoni għolja fl-Ewropa. Barra minn hekk, bis-saħħa tal-Proċess
ta' Bolonja, l-istrutturi tal-edukazzjoni għolja saru aktar komparabbli, u b'hekk ġew provduti
sistemi ta' assigurazzjoni ta' kwalità fir-rikonoxximent tad-diplomi. Il-Membri tal-Parlament
Ewropew appellaw ukoll biex l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja, l-amministrazzjonijiet

[6]ĠU C 161 E, 31.5.2011, p. 95.
[7]ĠU C 258, 7.9.2013, P. 55.
[8]ĠU C 251 E, 31.8.2013, p. 24.
[9]ĠU C 346, 21.9.2016, p. 2.

http://ec.europa.eu/research/researchersnight
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0247
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pubbliċi, is-sħab soċjali u l-intrapriżi jkollhom djalogu kontinwu dwar il-faċilitazzjoni u t-
titjib tal-impjegabbiltà tal-gradwati. Huma appellaw ukoll biex jiġu żviluppati ulterjorment firxa
wiesgħa ta' ħiliet u mudelli ġodda għat-tagħlim u l-valutazzjoni.
Fit-12 ta' Settembru 2017, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar edukazzjoni akkademika
ulterjuri u mill-bogħod bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-tagħlim tul il-ħajja[10], u
fit-2 ta' Frar 2017 huwa adotta riżoluzzjoni dwar Erasmus+[11], li tanalizza l-ewwel sena ta'
implimentazzjoni tal-programm, tissottolinja s-suċċessi tiegħu u tissuġġerixxi xi tibdiliet biex
tittejjeb it-tieni parti tal-programm qafas pluriennali.
Michaela Franke
09/2017

[10]Testi adottati, P8_TA(2017)0324.
[11]Testi adottati, P8_TA(2017)0018.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0018
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