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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 
Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jirrimarka li fl-ekonomija diġitali ġdida, il-kreattività u t-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICTs) qed jibnu kultura ta’ negozju ġdida li tista’ tiffaċilita l-
kooperazzjoni u l-iskambji ta’ prattika tajba fost l-Istati Membri bil-għan li titjieb il-
kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV) u li għalhekk wasal iż-żmien li l-
ETV jitqiegħdu fiċ-ċentru tal-aġenda, speċjalment bil-għan li jiġu ffaċċjati l-isfidi 
ppreżentati mill-istrateġija 2020, bħal ma hija l-mira ewlenija tal-UE ta’ 40% ta’ nies bejn 
it-30 u l-34 sena li jtemmu l-edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti;

2. Jenfasizza l-importanza ta’ mudelli ekonomiċi soċjali u inklużivi għal din il-kultura ġdida 
ta’ intrapriża, u jindika li huwa vitali li l-istituzzjonijiet li jipprovdu l-edukazzjoni u t-
taħriġ vokazzjonali, inkluża l-edukazzjoni ogħla, għandhom iħejju lill-istudenti tagħhom 
b’għarfien dettaljat dwar il-forom kollha tal-intraprenditorjat, inkluż fl-ekonomija soċjali 
u dik inklużiva, u dwar il-prinċipji ta’ ġestjoni responsabbli u etika;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi stabbilit inventarju ta’ dawk l-oqsma li fihom l-Unjoni Ewropea 
għandha jew jista’ jkollha vantaġġ komparattiv fid-dinja kollha, u li għalih jistgħu jiġu 
żviluppati strateġiji għal taħriġ ulterjuri;

4. Ifakkar li l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ huwa essenzjali għal ġejjieni aħjar għall-
Ewropej; huwa tal-opinjoni li l-kompetenzi ewlenin u l-ħiliet ġodda, b’mod partikolari 
dawk meħtieġa għal xogħlijiet f’setturi ta’ tkabbir strateġiku, jipprovdu lin-nies 
b’opportunitajiet ġodda u, barra minn hekk, li jqiegħdu l-bażi għal żvilupp ekonomiku u 
soċjali sostenibbli fuq tul ta’ żmien twil; iqis li huwa importanti, f’dan ir-rigward, li l-
Istati Membri u l-atturi kollha involuti jiżguraw li l-ħaddiema jakkwistaw il-kompetenzi 
bażiċi li għandhom bżonn; 

5. Jindika li t-tagħlim tul il-ħajja se jkun kruċjali biex jiġi evitat il-qgħad u jiġu kkunsidrati 
kif jixraq il-bijografiji tal-impjiegi differenti; fid-dawl ta’ dan il-għan, il-ħaddiema jridu 
jsiru aktar konxji tal-ħtieġa għal taħriġ ulterjuri kontinwu;

6. Itenni l-kritika tiegħu għat-tnaqqis li għamel il-Kunsill tal-Ministri fil-baġit 2011 rigward 
il-finanzjament għall-programmi ewlenin tal-UE fil-qasam tal-edukazzjoni (il-Programm 
tat-“Tagħlim tul il-Ħajja” u l-programm Nies – tnaqqis ta’ EUR 25 miljun u 
EUR 100 miljun rispettivament); l-Istrateġija ambizzjuża Ewropa 2020 hija għaldaqstant 
lura sewwa mir-realtà bil-limitazzjonijiet baġitarji;

7. Jemmen li l-programmi Ewropej eżistenti ta’ taħriġ vokazzjonali huma effettivi u 
għandhom jingħataw aktar appoġġ fil-futur;

8. Jirrakkomanda li jiġu provduti inċentivi lil dawk li jħaddmu biex jinkoraġġixxu lill-
ħaddiema tagħhom jieħdu sehem fi programmi ta’ taħriġ;
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9. Jenfasizza l-importanza li jiġu inkoraġġiti korsijiet regolari għal taħriġ ulterjuri bħala parti 
mit-tagħlim tul il-ħajja;

10. Jirrimarka li l-konnessjoni bejn l-edukazzjoni u t-taħriġ, partikolarment il-passaġġ mill-
edukazzjoni vokazzjonali għall-edukazzjoni ogħla, titlob li l-opportunitajiet għal 
konnessjonijiet bejn it-taħriġ vokazzjonali u l-edukazzjoni universitarja jikbru, b’enfasi 
speċjali fuq l-integrazzjoni tagħhom fil-mekkaniżmi għall-għoti ta’ informazzjoni dwar il-
karrieri, għas-servizzi ta’ gwida u ta’ pariri; fl-istess ħin huwa tal-opinjoni li l-alternanza 
bejn it-taħriġ u x-xogħol jiżgura li dawk li jirċievu t-taħriġ vokazzjonali jakkwistaw il-
ħiliet mitluba mis-suq tax-xogħol;

11. Jenfasizza l-importanza, fil-livell lokali u reġjonali, ta’ trawwim ta’ sinerġiji effettivi u 
forom affidabbli ta’ koperazzjoni bejn l-iskejjel, l-aġenziji tat-taħriġ, iċ-ċentri u l-
kumpaniji tar-riċerka sabiex tingħeleb in-natura b’ħarsa interna tas-sistemi tal-edukazzjoni 
u n-nuqqas ta’ tlaqqigħ bejn l-għarfien u l-ħiliet u l-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol u 
jkabbar il-possibilità li ż-żgħażagħ, b’mod partikolari n-nisa, jsibu x-xogħol, b’referenza 
speċifika għal kwalifiki tal-edukazzjoni vokazzjonali ulterjuri; 

12. Jissuġġerixxi li t-twaqqif ta’ strateġija ġdida tat-tagħlim tal-lingwi, mil-lat ta’ min 
jitgħallem, biex jittejjeb it-tagħrif ġenerali f'oqsma ta’ ħiliet speċifiċi se jiffaċilita l-
mobilità tal-għalliema u tal-istudenti; barra minn hekk, jinnota li l-garanzija ta’ 
tranżizzjoni bla xkiel minn edukazzjoni vokazzjonali għal edukazzjoni ogħla tgħin biex il-
korsijiet tat-taħriġ vokazzjonali jsiru aktar attraenti;

13. Jara l-opportunità tal-mobilità bħala parti importanti tal-ETV u konsegwentement 
jirrakkomanda l-aġġornament tal-programm Leonardo da Vinci;

14. Jemmen li l-mobilità transkonfinali fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali hija 
importanti daqs il-mobilità fil-qasam tal-edukazzjoni ġenerali, u jemmen li għandu jsir 
aktar sforz fl-iżvilupp ta’ tali mobilità;

15. Jirrakkomanda li l-kreattività, l-innovazzjoni u l-intraprenditorjat jingħataw spinta fil-
livelli kollha tal-edukazzjoni inkluż it-taħriġ vokazzjonali, u jiġu rikonoxxuti l-ħiliet 
akkwistati permezz ta’ kwalunkwe forma ta’ tagħlim, inkluż dak mhux formali u 
informali; jirrakkomanda wkoll li jitħeġġu proġetti li jsostnu t-tixrid tal-għarfien u l-ħiliet 
minn ġenerazzjoni għal oħra; 

16. Jindika li r-rati dejjem jogħlew tal-popolazzjoni li qed tixjieħ fl-Ewropa qed iżidu l-
importanza tat-tagħlim tul il-ħajja u l-programmi edukattivi u qed jagħmluha neċessarja li 
jiġu pprovduti b’appoġġ;

17. Isostni li edukazzjoni għall-intraprenditorjat għandha tifforma parti importanti mill-ETV 
bil-għan li ssir aktar attraenti għall-istudenti kollha u jitħeġġeġ l-intraprenditorjat skont id-
dispożizzjonijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020;

18. Jirrikonoxxi r-rwol sinifikanti li għandhom l-isterjotipi tal-ġeneru fil-prattiki tal-
edukazzjoni, u jenfasizza, għalhekk, l-importanza li jiġu stabbiliti strateġiji maħsuba biex 
imexxu t-twaqqif ta’ edukazzjoni b’ġeneru newtrali, li tgħin biex iġġib, pereżempju, 
aċċess ugwali għan-nisa u l-irġiel għall-ETV u għall-impjiegi; 
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19. Huwa tal-opinjoni li l-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom rwol essenzjali fil-
kooperazzjoni maċ-ċentri tal-ETV u d-dinja tan-negozju u biex jiġu megħjuna l-fornituri 
tal-ETV biex jiġi żviluppat ambjent amikevoli li jgħin id-dħul b’suċċess tal-istudenti tal-
ETV fis-suq tax-xogħol;

20. Jitlob lill-Istati Membri biex joħolqu perkorsi għaż-żgħażagħ bla ebda jew bi kwalifiki 
edukattivi baxxi sabiex dawn ikunu permessi jidħlu fid-dinja tax-xogħol; jitlob, minħabba 
n-natura splussiva tal-problema, għal proġett pilota li jikkumbatti l-qgħad fost iż-żgħażagħ 
u jgħin lill-Istati Membri jistabbilixxu netwerks lokali li jgħaqqdu l-iskejjel, l-industrija, 
is-servizzi għaż-żgħażagħ u ż-żgħażagħ;

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżviluppa u taġġorna b’mod regolari ċart li tagħti stampa 
ta’ reġjun b’reġjun tal-kwalifiki u d-domanda tat-taħriġ;

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli tappoġġja u timplimenta b’mod konsistenti ċ-
ċertifikazzjoni tal-kwalità li tagħti spinta fundamentali lill-proċessi tal-innovazzjoni 
f’termini ta’ azzjoni, effiċjenza u effettività, bħalma huma dawk irrakkomandati fin-
Netwerk Ewropew tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità għall-ETV (EQAVET), kif ukoll l-
istrumenti żviluppati permezz tal-proċess ta’ Kopenħagen, bħall-Ewropass u l-Qafas 
Ewropew tal-Kwalifiki (EQF); jistieden lill-Istati Membri biex jissimplifikaw il-proċeduri 
għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali barranin sabiex jassiguraw li l-ħiliet fl-
impjiegi jistgħu jintwerew mhux biss bis-saħħa ta’ kwalifiki formali, iżda wkoll permezz 
ta’ perjodi ta’ prova, eżamijiet tat-teorija u tal-prattika, u valutazzjonijiet ta’ esperti;

23. Huwa tal-opinjoni li l-isfidi ppreżentati mill-proċess ta’ Kopenħagen u l-
Istrateġija UE 2020 jitolbu għall-għoti ta’ riżorsi finanzjarji adegwati, fost l-oħrajn 
permezz tal-Fondi Strutturali, b’mod partikolari l-FSE, u għal involviment aktar sħiħ fil-
promozzjoni ta’ ETV bi kwalità għolja permezz ta’ azzjoni konkreta u l-inklużjoni ta’ 
mudelli u metodi ġodda ta’ taħriġ, bħal li tingħata viżibilità lill-istejjer ta’ suċċess tal-
istudenti fis-suq tax-xogħol, li jiġi rreklamat il-prestiġju marbut mal-ETV f’kumpaniji 
kbar u li jiġu pprovduti informazzjoni u linji gwida aktar kompleti dwar kwistjonijiet tal-
ETV qabel it-tlestija tal-iskola obbligatorja; jinnota li t-tħeġġiġ tal-iskambji ta’ esperjenzi 
rigward programmi ta’ appoġġ u perjodi li jkunu tqattgħu barra mill-pajjiż, bħal ma huma 
l-parteċipazzjoni fil-programm Leonardo da Vinci, ikunu ta’ valur kbir;

24. Jirrakkomanda li l-awtonomija taċ-ċentri tal-ETV tkun promossa fl-oqsma tal-attivitajiet 
ta’ ppjanar, iffinanzjar, immaniġġjar u valutazzjoni u li forom aktar dinamiċi ta’ 
kooperazzjoni jkunu introdotti bejn iċ-ċentri tal-ETV u l-intrapriżi;

25. Iħeġġeġ lill-gvernijiet biex jippromwovu ETV flessibbli, immirati lejn il-ħtiġijiet speċifiċi 
tal-organizzazzjonijiet u l-intrapriżi, li jippermettu li t-taħriġ kollu li jkun twettaq ikun ta’ 
benefiċċju, ir-rikonċiljazzjoni ta’ dak it-taħriġ mal-ħajja privata u mal-attivitajiet 
professjonali l-oħra, u l-inkoraġġiment tal-mobilità Ewropea, b’enfasi partikolari fuq l-
iffaċilitar tal-aċċess għall-ETV għal organizzazzjonijiet fir-riskju ta’ marġinalizzazzjoni, 
sabiex jittawwal it-taħriġ tagħhom;

26. Ifakkar li l-programmi tal-ETV għandhom ikunu estiżi biex jikkonformaw mal-prinċipji 
tat-tagħlim tul il-ħajja, it-taħriġ tal-bidu u dak kontinwu;
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27. Huwa tal-opinjoni li armonizzazzjoni aħjar bejn is-sistemi edukattivi differenti tal-Istati 
Membri – li twitti dawn id-differenzi u tiżgura r-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati u 
d-diplomi fost l-Istati Membri – għandhom ikunu enfasizzati sabiex tiżdied il-
kollaborazzjoni transkonfinali u tiġi megħjuna l-mobilità.
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