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L-EDUKAZZJONI U T-TAĦRIĠ VOKAZZJONALI

F'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, ir-responsabilità għas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ hija f'idejn l-Istati Membri, filwaqt li l-Unjoni għandha biss
rwol ta' appoġġ. Madankollu, għadd ta' sfidi futuri huma komuni għall-Istati Membri
kollha – b'mod partikolari t-tixjiħ tas-soċjetà, in-nuqqas ta' forza tax-xogħol b'ħiliet,
il-kompetizzjoni dinjija u l-edukazzjoni tat-tfulija bikrija – u għalhekk jitolbu rispons
konġunt, kif ukoll kollaborazzjoni u servizzi ta' tagħlim bejn il-pajjiżi li jimxu flimkien[1].

IL-BAŻI ĠURIDIKA

Filwaqt li t-taħriġ vokazzjonali kien ikkunsidrat bħala qasam ta' azzjoni Komunitarja fit-
Trattat ta' Ruma fl-1957, l-edukazzjoni kienet rikonoxxuta formalment bħala qasam ta'
kompetenza tal-Unjoni fit-Trattat ta' Maastricht fl-1992. It-Trattat jipprevedi li l-Komunità
"għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' edukazzjoni ta' kwalità billi tinkoraġġixxi
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u, jekk ikun meħtieġ, billi tappoġġa u tissupplimenta
l-azzjonijiet tagħhom, filwaqt li tirrispetta għalkollox 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 żamm id-dispożizzjonijiet dwar ir-rwol tal-UE fil-qasam tal-
edukazzjoni u t-taħriġ (It-Titolu XII, l-Artikoli 165 u 166), filwaqt li żied dispożizzjoni
li tista' tiġi deskritta bħala "klawżola soċjali" orizzontali. L-Artikolu 9 tat-Trattat
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jgħid hekk: "Fid-definizzjoni u fl-
implimentazzjoni tal-politiki u l-azzjonijiet tagħha, l-Unjoni għandha tieħu kont tal-
ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni ta' livell għoli ta' impjieg, mal-garanzija ta' protezzjoni
soċjali xierqa, mal-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali kif ukoll ma' livell għoli ta'
edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem".
Barra minn hekk, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li għandha l-
istess valur legali bħat-Trattati (l-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea) tipprevedi
li: "Kull persuna għandha d-dritt għall-edukazzjoni u li jkollha aċċess għall-formazzjoni
professjonali u kontinwa" (Artikolu 14) u għandha "d-dritt li taħdem u li twettaq xogħol
magħżul jew aċċettat liberament" (Artikolu 15).

L-OBJETTIVI

Fil-politiki u fl-azzjonijiet tagħha, l-Unjoni jeħtiġilha tqis ir-rekwiżiti marbuta mal-
promozzjoni ta' livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ tul il-ħajja, il-mobbiltà tal-istudenti

[1]Għal aktar informazzjoni ara l-Iskeda Informattiva. 3.6.4 dwar l-Edukazzjoni Għolja.
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u tal-għalliema fl-Ewropa kif ukoll l-iżvilupp ta' sens ta' appartenenza għall-Unjoni.
Għal dan il-għan, f'komunikazzjoni ppubblikata f'Settembru 2020 (COM (2020)0625), il-
Kummissjoni ddeskriviet "Żona Ewropea tal-Edukazzjoni" b'sitt dimensjonijiet: il-kwalità
tat-tagħlim u t-taħriġ, l-inklużjoni, it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, l-għalliema u l-
ħarrieġa, l-edukazzjoni għolja, id-dimensjoni ġeopolitika. Wara l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni, fi Frar 2021, il-Kunsill adotta riżoluzzjoni[2] li fiha stabbilixxa lista ta'
objettivi li għandhom jinkisbu fis-snin li ġejjin:
— L-għadd ta' żgħażagħ ta' 15-il sena li m'għandhomx ħiliet suffiċjenti fil-qari, fil-

matematika u fix-xjenza għandu jkun ta' inqas minn 15% (rata tal-2020: 22.5%
għall-qari, 22.9% għall-matematika u 22.3% għax-xjenza);

— Il-proporzjon ta' studenti fit-tmien sena tal-iskola li ma jkollhomx livell suffiċjenti ta'
litteriżmu fl-għodod tal-informatika u l-kultura tal-informazzjoni għandu jkun inqas
minn 15% sal-2030;

— Mill-anqas 96% tat-tfal bejn l-età ta' tliet snin u l-età meta t-tfal jibdew l-edukazzjoni
primarja obbligatorja għandhom jipparteċipaw fl-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal,
sal-2030.

— L-għadd ta' studenti li jħallu l-edukazzjoni u t-taħriġ kmieni għandu jkun inqas minn
9% (rata tal-2020: 10.2%);

— L-għadd tal-persuni ta' bejn it-30 u l-34 sena li jkollhom edukazzjoni terzjarja
għandu jkun mill-inqas 45 % (rata tal-2020: 40.3%);

— Il-proporzjon ta' gradwati żgħażagħ fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali li
jibbenefikaw minn esponiment għat-tagħlim f'ambjent vokazzjonali matul l-istudji
tagħhom għandu jkun mill-inqas 60% minn issa sal-2025;

— Mill-inqas 47% tal-adulti ta' bejn il-25 u l-64 sena għandhom ikunu pparteċipaw fit-
tagħlim matul l-aħħar 12-il xahar, minn issa sal-2025.

Meta mqabbel mal-Qafas Strateġiku preċedenti għall-Kooperazzjoni Ewropea fil-
Qasam tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ ("Edukazzjoni u Taħriġ 2020"), l-indikatur relatat
mal-ħiliet diġitali huwa n-novità l-aktar sinifikanti. L-indikaturi adottati għandhom jiġu
mmonitorjati permezz ta' korp ta' governanza stabbilit biex jimplimenta ż-Żona Ewropea
tal-Edukazzjoni.

IL-KISBIET

A. Edukazzjoni u impjieg
F'Lulju 2020, il-Kummissjoni ppubblikat komunikazzjoni intitolata "Aġenda għall-
Ħiliet għall-Ewropa għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-
reżiljenza" (COM(2020)0274), li fiha hija tipproponi tnax-il azzjoni maħsuba biex jgħinu
lill-individwi u lin-negozji jiżviluppaw aktar ħiliet u ħiliet ta' kwalità aħjar:
— Azzjoni 1: Patt għall-Ħiliet;

— Azzjoni 2: Tisħiħ tal-informazzjoni dwar il-ħiliet;

[2]Riżoluzzjoni tal-Kunsill dwar qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ – lejn iż-Żona Ewropea
tal-Edukazzjoni u lil hinn (2021-2030).
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— Azzjoni 3: L-appoġġ tal-UE għal azzjoni strateġika nazzjonali ta' titjib tal-ħiliet;

— Azzjoni 4: Proposta għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ
vokazzjonali;

— Azzjoni 5: It-tnedija tal-inizjattiva tal-Universitajiet Ewropej u t-titjib tal-ħiliet tax-
xjenzati;

— Azzjoni 6: Il-ħiliet biex jiġu appoġġati t-tranżizzjonijiet tewmin;

— Azzjoni 7: Iż-żieda tal-gradwati STEM u Trawwim ta' ħiliet intraprenditorjali u
trażversali;

— Azzjoni 8: Il-ħiliet għall-ħajja;

— Azzjoni 9: L-inizjattiva dwar il-kontijiet individwali tal-apprendiment;

— Azzjoni 10: Approċċ Ewropew għall-mikrokredenzjali;

— Azzjoni 11: Il-pjattaforma ġdida tal-Europass;

— Azzjoni 12: Titjib tal-qafas li jippermetti l-iżblokkar tal-investimenti tal-Istati Membri
u ta' dawk privati fil-ħiliet.'

B. Erasmus
Erasmus+ huwa l-programm tal-UE għall-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ
u l-isport għall-perjodu 2021-2027. L-objettivi speċifiċi segwiti mill-programm Erasmus
+ huma: (1) li jittejjeb il-livell ta' ħiliet u kapaċitajiet ewlenin, filwaqt li titqies b'mod
partikolari r-rilevanza tagħhom għas-suq tax-xogħol u l-kontribut tagħhom għall-
koeżjoni soċjali; (2) li jitrawmu t-titjib fil-kwalità, l-eċċellenza fl-innovazzjoni kif ukoll
l-internalizzazzjoni tal-edukazzjoni u l-istituzzjonijiet tat-taħriġ; (3) li jiġu promossi l-
emerġenza u s-sensibilizzazzjoni dwar l-eżistenza ta' Żona Ewropea tal-Edukazzjoni tul
il-ħajja maħsuba biex tikkomplementa r-riformi politiċi fil-livell nazzjonali; (4) li tissaħħaħ
id-dimensjoni internazzjonali tal-edukazzjoni u t-taħriġ; u (5) li jittejbu t-tagħlim u l-
apprendiment tal-lingwi. Fir-rigward tas-settur tal-edukazzjoni, il-programm qed jikseb
riżultati fir-rigward ta' dawn l-għanijiet permezz ta' azzjonijiet ewlenin.
— Azzjoni ewlenija 1: Mobbiltà għall-apprendiment tal-individwi;

— Azzjoni ewlenija 2: Kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet;

— Azzjoni Ewlenija 3: Appoġġ għall-iżvilupp ta' politika u l-kooperazzjoni.

C. Kisbiet oħra
Matul dawn l-aħħar tliet snin, il-Kunsill approva sensiela ta' rakkomandazzjonijiet
biex tiġi implimentata ż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni. Wara l-adozzjoni tal-Pilastru
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, li jirrikonoxxi li "t-tfal għandhom id-dritt għal edukazzjoni
bikrija tat-tfal affordabbli u kura ta' kwalità tajba", il-Kunsill approva, f'Mejju 2019,
rakkomandazzjoni dwar Sistemi ta' Edukazzjoni u Kura Bikrija ta' Kwalità Għolja
tat-Tfal[3]. Filwaqt li esprimew tħassib dejjem akbar għall-edukazzjoni sekondarja, ir-
rakkomandazzjonijiet iffokaw ukoll fuq il-promozzjoni tal-valuri komuni, l-edukazzjoni

[3]ĠU C 189, 5.6.2019, p. 4.
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inklużiva u d-dimensjoni Ewropea tat-tagħlim (Mejju 2018)[4], fuq ir-rikonoxximent
reċiproku awtomatiku ta' kwalifiki u l-perjodi ta' apprendiment barra mill-pajjiż
(Novembru 2018)[5], fuq it-titjib tat-tagħlim u l-apprendiment tal-lingwi (Mejju 2019)[6] u l-
aktar reċenti fuq qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ
– lejn iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni u lil hinn (Frar 2021)[7].
L-UE nediet ukoll l-inizjattiva "Universitajiet Ewropej" u tappoġġa l-introduzzjoni tal-
Kard Ewropea tal-Istudenti[8].

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament Ewropew dejjem appoġġa l-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Istati Membri fl-
oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ u jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' dimensjoni Ewropea fil-
politiki tal-edukazzjoni tal-Istati Membri f'dik li hija edukazzjoni. Huwa jipparteċipa b'mod
attiv fiċ-ċiklu ta' politika marbut mal-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2020.
A. Erasmus
Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Settembru 2017, il-Parlament irrikonoxxa l-impatt
estremament pożittiv tal-programm Erasmus+. Huwa ssottolinja li l-programm il-ġdid
għandu jkun aktar miftuħ u aktar aċċessibbli u ġibed l-attenzjoni għad-diffikultajiet
marbuta mar-rikonoxximent tal-krediti tas-Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u t-
Trasferiment ta' Krediti (ECTS). Huwa talab biex tinħoloq kard Ewropea tal-istudenti
elettronika biex toffri lill-istudenti aċċess għas-servizzi fil-livell Ewropew. Il-Membri
enfasizzaw il-ħtieġa li titrawwem iċ-ċittadinanza attiva, l-edukazzjoni ċivika u l-identità
Ewropea permezz ta' dan il-programm. Fit-13 ta' Marzu 2019, fil-kuntest tal-Brexit, il-
Parlament adotta wkoll riżoluzzjoni dwar it-tkomplija tal-attivitajiet ta' mobbiltà għat-
tagħlim li huma għaddejjin taħt il-programm Erasmus+ fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit
mill-Unjoni Ewropea.
F'Diċembru 2020, il-Parlament u l-Kunsill laħqu ftehim proviżorju dwar il-programm
Erasmus+ għall-perjodu 2021-2027, b'baġit ta' aktar minn EUR 26 biljun (meta
mqabbel ma' EUR 14.7 biljun fil-perjodu preċedenti). L-edizzjoni l-ġdida ta' dan il-
programm għandha żżid il-parteċipazzjoni ta' persuni b'inqas opportunitajiet minħabba,
pereżempju, diżabilità, distanza ġeografika jew faqar. Erasmus+ se jappoġġa t-tagħlim
tul il-ħajja għall-istudenti adulti. Il-formalitajiet amministrattivi se jiġu ssimplifikati u
l-aċċess għall-fondi strutturali se jkun possibbli permezz ta' "Siġill ta' Eċċellenza"
għall-proġetti mhux magħżula fil-qafas tal-programm. Fl-aħħar nett, il-programm se
jikkontribwixxi għall-objettivi klimatiċi tal-UE permezz ta' miżuri biex titnaqqas l-impronta
klimatika tiegħu.
B. Edukazzjoni u impjieg
Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (CULT) u l-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet
Soċjali (EMPL) fasslu rapport konġunt fuq inizjattiva proprja dwar il-Komunikazzjoni
tal-Kummissjoni dwar "Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa". Il-Parlament adotta r-

[4]ĠU C 195, 7.6.2018, p. 1.
[5]ĠU C 444, 10.12.2018, p. 1.
[6]ĠU C 189, 5.6.2019, p. 15.
[7]ĠU C 66, 26.2.2021, p. 1.
[8]Għal aktar informazzjoni ara l-Iskeda Informattiva. 3.6.4 dwar l-Edukazzjoni Għolja.
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riżoluzzjoni korrispondenti fl-14 ta' Settembru 2017[9]. Fiha huwa ffavorixxa approċċ
olistiku tal-edukazzjoni u l-iżvilupp tal-ħiliet, filwaqt li stieden lill-Istati Membri biex
jiffokaw mhux biss fuq il-ħiliet tal-impjegabbiltà iżda wkoll fuq ħiliet oħra li huma utli
għas-soċjetà.
Il-Kumitati CULT u EMPL fasslu wkoll rapport leġiżlattiv konġunt dwar il-proposta
leġiżlattiva tal-Kummissjoni dwar aġġornament tal-qafas tal-Europass. Il-qafas il-ġdid
tal-Europass ġie adottat fit-18 ta' April 2018 permezz tad-Deċiżjoni (UE) 2018/646 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
Barra minn hekk, fil-pożizzjoni tiegħu dwar il-proposta dwar is-Sena Ewropea taż-
Żgħażagħ 2022, il-Parlament insista li s-Sena taż-Żgħażagħ għandha tagħti spinta lill-
isforzi biex iż-żgħażagħ jingħataw is-setgħa li jiksbu għarfien u ħiliet rilevanti u fehim
aħjar tal-ambjenti tax-xogħol tagħhom.
C. Oqsma speċifiċi oħra
Barra minn hekk, il-Parlament jieħu interess qawwi fil-komunikazzjonijiet tal-
Kummissjoni li jkollhom fil-mira oqsma speċifiċi tal-edukazzjoni u t-taħriġ.
Eżempji jinkludu r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament tal-15 ta' April 2014 dwar
teknoloġiji ġodda u riżorsi edukattivi miftuħa, tat-8 ta' Settembru 2015 dwar
il-promozzjoni tal-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ,
tat-12 ta' Settembru 2017 dwar edukazzjoni akkademika ulterjuri u mill-bogħod
bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-tagħlim matul il-ħajja, tat-12 ta' Ġunju 2018
dwar il-modernizzazzjoni tal-edukazzjoni fl-UE u tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar
l-edukazzjoni fl-era diġitali:sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-
UE, u tal-11 ta' Frar 2021 dwar l-Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropea. Fl-aħħar nett,
fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Marzu 2021 dwar it-tfassil tal-politika tal-edukazzjoni
diġitali, il-Parlament esprima wkoll il-pożizzjoni tiegħu dwar il-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni bit-titolu "Pjan ta' Azzjoni dwar l-Edukazzjoni Diġitali (2021-2027) – Tfassil
mill-ġdid tal-edukazzjoni u t-taħriġ għall-era diġitali" (COM(2020)0624).

Katarzyna Anna Iskra
04/2022

[9]ĠU C 337, 20.9.2018, p. 135.
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