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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kontribut tal-istituzzjonijiet Ewropej għall-konsolidazzjoni tal-Proċess ta' 
Bolonja
(2011/2180(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidraw l-Artikolu 165 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE),

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta ta' Sorbonne dwar l-armonizzazzjoni tal-
arkitettura tas-sistema Ewropea tal-edukazzjoni għolja, iffirmata fil-25 ta' Mejju 1998 
f'Pariġi mill-erba' ministri responsabbli minn dan il-qasam ta' Franza, il-Ġermanja, l-Italja 
u r-Renju Unit (id-Dikjarazzjoni ta' Sorbonna)1,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta ta' Bolonja ffirmata fid-19 ta' Ġunju 1999 
mill-Ministri tal-Edukazzjoni minn 29 pajjiż Ewropew (id-Dikjarazzjoni ta' Bolonja)2,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni maħruġa mill-Konferenza tal-Ministri Ewropej 
responsabbli għall-Edukazzjoni Għolja fit-28-29 ta' April 2009 f'Leuven u f'Louvain-la-
Neuve3,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Budapest-Vjenna tat-12 ta' Marzu 2010 adottata mill-
Ministri tal-Edukazzjoni ta' 47 pajjiż, li uffiċjalment nidiet iż-Żona Ewropea ta' 
Edukazzjoni Għolja (EHEA)4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' 
Settembru 2005 dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali5,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' 
Settembru 2005 biex jiġi faċilitat il-ħruġ mill-Istati Membri ta' viżi għal waqfiet qosra 
uniformi għal riċerkaturi minn pajjiżi terzi li jkunu qed jivvjaġġaw fil-Komunità bil-għan 
li jagħmlu riċerka xjentifika6,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ 
Frar 2006 dwar iktar kooperazzjoni Ewropea fl-assigurazzjoni tal-kwalità tal-edukazzjoni 
ogħla7,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ 
April 2008 dwar l-istabbiliment ta’ Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja 

                                               
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
3 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-
Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf
4 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf
5 ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22, Corrigendum OJ L 271, 16.10.2007, p. 18, Corrigendum ĠU L 93, 4.4.2008, p. 28.
6 ĠUL 289, 3.11.2005, p. 23.
7 ĠUL 64, 4.3.2006, p. 60.
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(EQF-LLL)1,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta’ Mejju 2009 dwar qafas strateġiku 
għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (‘ET 2020’)2,

– Konklużjonijiet tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, 
imlaqqgħin fil-Kunsill, tas-26 ta' Novembru 2009 dwar l-iżviluppar tar-rwol tal-
edukazzjoni fi trijanglu tal-għarfien li jiffunzjona kompletament3,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-11 ta' Mejju 2010 dwar l-internalizzazzjoni tal-
edukazzjoni għolja4,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tat-28 ta' Ġunju 2011 dwar linji politiċi sabiex 
jitnaqqas it-tluq bikri mill-iskejjel5,

– Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Ġunju 2011 Żgħażagħ f'Moviment - il-
promozzjoni tal-mobbiltà fit-tagħlim taż-żgħażagħ6,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Mejju 2006 bit-titolu 
'Inwassli għar-Riżultati tal-Aġenda ta' Modernizzazzjoni għall-Universitajiet: l-
edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni’ (COM(2006)0208),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bit-titolu: 
“Ewropa 2020 – Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv” 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Awwissu 2010 dwar 
Aġenda Diġitali għall-Ewropa (COM(2010)0245/2),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Settembru 2011 bit-titolu 
'Insostnu t-tkabbir u l-impjiegi – aġenda għall-immodernizzar tas-sistemi ta' edukazzjoni 
għolja fl-Ewropa' (COM(2010)0567),

– wara li kkunsidra r-rapport bit-titolu 'l-Edukazzjoni Għolja fl-Ewropa 2009: Żviluppi fil-
Proċess ta' Bolonja' (Eurydice, Kummissjoni Ewropea, 2009)7,

– wara li kkunsidra r-rapport bit-titolu 'l-Edukazzjoni Għolja fl-Ewropa 2010: L-Impatt tal-
Proċess ta' Bolonja' (Eurydice, Kummissjoni Ewropea, 2010)8,

– wara li kkunsidra l-istħarriġ tal-2007 tal-Eurobarometer dwar ir-riforma fl-edukazzjoni 

                                               
1 ĠU C 111, 6.5.2008, p. 1.
2 ĠU C 119, 28.5.2009, p. 2.
3 ĠU C 302, 12.12.2009, p. 3.
4 ĠU C 135, 26.5.2010, p.12.
5 ĠU C 191, 1.7.2011, p. 1.
6 ĠU C 199, 7.7.2011, p. 1.
7 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf
8 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf
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għolja fost l-għalliema professjonisti 1,

– wara li kkunsidra l-istħarriġ tal-2009 tal-Eurobarometer dwar ir-riforma fl-edukazzjoni 
għolja fost l-istudenti 2,

– wara li kkunsidra l-publikazzjoni tal-Eurostat tas-16 ta' April 2009 bit-titolu 'Il-Proċess ta' 
Bolonja fl-Edukazzjoni Għolja fl-Ewropa - Indikaturi ewlenin dwar id-dimensjoni soċjali 
u l-mobilità'3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Settembru 2008 dwar il-Proċess ta’ 
Bologna u l-mobilità tal-istudent4,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-opinjoni tal-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2011),

A. billi l-objettiv tal-Proċess ta' Bolonja – dak li tiġi żgurata l-kompatibilità tas-sistemi tal-
edukazzjoni għolja fl-Ewropa – għadu validu, filwaqt li t-tisħiħ tal-proċess qiegħed iservi 
l-għanijiet tat-tkabbir ibbażat fuq l-għarfien u l-innovazzjoni fi ħdan l-istrateġija Ewropa 
2020, l-aktar fil-kriżi ekonomika attwali;

B. billi, minkejja d-diffikultajiet iffaċċjati – l-istruttura fuq tliet ċikli qed tiġi applikata fil-
biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-Proċess ta' Bolonja, u f'xi każijiet b'suċċess;

C. billi l-impenn li titmexxa 'l quddiem ir-riforma m'għandux jiġi segwit permezz ta' azzjoni 
frammentata u mingħajr appoġġ finanzjarju adegwat;

D. billi l-mobilità għandha tkun disponibbli għal kulħadd u hija l-pedament tar-riforma tal-
edukazzjoni għolja;

E. billi d-dimensjoni soċjali trid tissaħħaħ bħala kundizzjoni meħtieġa għall-iżvilupp tal-
Proċess ta' Bolonja;

F. billi l-universitajiet, l-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-intrapriżi jridu juru impenn 
b'saħħtu favur l-impjegabilità;

G. billi l-edukazzjoni hija responsabilità pubblika tal-Istati Membri, tal-istituzzjonijiet tal-UE 
u ta' atturi importanti oħra;

Ir-rilevanza tal-proċess

1. Jappella għat-tisħiħ fil-livell tal-UE tal-appoġġ għall-Proċess ta' Bolonja, b'mod 
partikulari fir-rigward tal-għarfien tal-kwalifiki akkademiċi, u l-promozzjoni tal-mobilità 
u tal-impjegabilità;

                                               
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf.
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf.
3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF).
4 ĠU C 8 E, 14.1.2010, p. 18.
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2. Jinnota li ż-Żona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja (EHEA) hija kisba maġġuri, li trid 
tissaħħaħ permezz tal-użu ta' għodod u proċeduri xierqa;

3. Jenfasizza l-fatt li l-prijoritajiet stabbiliti fil-proċess ta' Bolonja jirrappreżentaw il-
kundizzjonijiet meħtieġa sabiex ikun iggarantit li kull student li jinkiteb f'università 
Ewropea jkollu d-dritt li jiggradwa u jara li l-kwalifi tiegħu jkunu rikonoxxuti f'kull pajjiż 
tal-UE, bil-għan li tinħoloq Ċittadinanza Universitarja Ewropea reali;

Governanza

4. Jappella għall-iżvilupp ta' approċċ effettiv 'il fuq, li jkun jinvolvi l-atturi kollha importanti 
bħall-universitajiet, it-trejdjunjins, is-settur tan-negozju u, fuq kollox, l-għalliema u l-
istudenti;

5. Jitlob impenn min-naħa tal-universitajiet għal strateġiji ġodda ta' tagħlim u taħriġ immirati 
lejn sistema universitarja ffukata fuq it-tagħlim;

6. Jappella għall-iżvilupp tat-"tielet missjoni" tal-universitajiet fis-soċjetà;

7. Jappella għall-identifikazzjoni ta' mekkaniżmi ġodda, immirati u flessibbli bil-għan li 
jappoġġjaw it-tkabbir, l-eċċellenza u l-vokazzjonijiet partikulari u diversi tal-
universitajiet;

Konsolidazzjoni

8. Jistieden lill-UE, lill-Istati Membri u lill-universitajiet itejbu l-informazzjoni għall-
istudenti, l-akkademiċi u l-persunal sabiex irawmu flussi ta' mobilità strutturati; jappella 
għat-tisħiħ tas-servizzi tal-Erasmus permezz ta' finanzjament itjeb, għarfien aħjar tal-
credits u flessibilità akbar tal-kalendarju awtorizzat;

9. Jitlob lill-UE, bil-għan li tiggarantixxi l-fiduċja reċiproka, tikkonsolida sistema ta' 
assigurazzjoni ta' kwalità fil-livell Ewropew u tal-Istati Membri; jitlob lill-Istati Membri 
jimplimentaw is-sistemi nazzjonali tagħhom ta' assigurazzjoni tal-kwalifiki; jistieden lill-
Istati Membri jaderixxu mar-Reġistru Ewropew tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità;

10. Iħeġġeġ lill-pajjiżi kollha tal-Proċess ta' Bolonja jimplimentaw oqfsa nazzjonali tal-
kwalifiki marbuta mal-Qafas tal-Kwalifiki tal-EHEA u jiżviluppaw u jappoġġjaw 
finanzjarjament ir-rikonoxximent reċiproku;

11. Jappella għal appoġġ finanzjarju aktar b'saħħtu għall-ftehimiet dwar kurrikuli 
fundamentali komuni, li jiggarantixxu riżultati ta' tagħlim definiti sew, fost l-oħrajn billi 
jiġi studjat l-approċċ metodoloġiku żviluppat mill-proġett "Tuning"; jappella biex tingħata 
attenzjoni partikulari lill-problemi speċifiċi tal-kurrikuli umanistiċi;

12. Jitlob aktar appoġġ għall-miżuri nazzjonali u Ewropej bil-għan li jiggarantixxu l-
inklużjoni ekwa u l-aċċess ġust għall-istudenti minn gruppi li ma jkunux rappreżentati 
biżżejjed;

13. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtiġijiet partikulari tal-Baċellerat, fir-rigward tal-kurrikuli u l-
impjegabilità, jenfasizza f'dan ir-rigward il-ħtieġa ta' azzjonijiet speċifiċi u kooperazzjoni 
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aktar effettiva bejn l-universitajiet u s-suq tax-xogħol bil-għan li jiġu żviluppati kurrikuli 
aktar rilevanti u sabiex titjieb l-impjegabilità;

14. Jappella lill-gvernijiet nazzjonali u lill-Kummissjoni jiżviluppaw sistema ta' kooperazzjoni 
strutturata sabiex jingħataw lawrji konġunti, fi ħdan oqsma ta' dixxiplini, li jkunu 
rikonoxxuti madwar l-UE, billi tittejjeb il-prestazzjoni u l-appoġġ finanzjarju tal-Erasmus 
Mundus u tal-programmi ta' edukazzjoni u ta' taħriġ tal-ġejjieni;

15. Iqis id-dottorati, inklużi dawk imwettqa fl-intrapriżi, bħala rabta importanti bejn l-
edukazzjoni għolja u r-riċerka, u jfakkar il-potenzjal tagħhom bħala komponent importanti 
fil-ħolqien ta' innovazzjoni u tkabbir ekonomiku bbażat fuq l-għarfien;

16. Jappella għal sinerġija aktar b'saħħitha bejn l-EHEA u ż-Żona Ewropea ta' Riċerka;

17. Jappella biex titwaqqaf strateġija effettiva ta' appoġġ għall-programmi tat-tagħlim tul il-
ħajja;

Azzjoni Ewropea

18. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li żżid b'mod sinifikanti l-fondi ddedikati għall-
programmi Ewropej ta' edukazzjoni u taħriġ; jistieden lill-Kummissjoni tiddedika 
proporzjon sinifikanti ta' dawn il-fondi biex tappoġġja l-modernizzazzjoni tal-edukazzjoni 
għolja skont l-objettivi tal-proċess ta' Bolonja u l-aġenda ta' modernizzazzjoni tal-UE;

19. Jipproponi li r-rikonoxximent tal-krediti ta' studju għandu jkun element obbligatorju fl-
iskambji kollha tal-istudenti appoġġjati mill-fondi tal-UE;

20. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea sabiex, fl-ambitu tal-programmi l-ġodda ta' 
edukazzjoni u taħriġ, tinkuraġġixxi l-kooperazzjoni, inkluż permezz ta' inċentivi 
finanzjarji, dwar il-kurrikuli transnazzjonali, lawrji konġunti u rikonoxximent reċiproku;

21. Jistieden lill-Istati Membri u lill-UE jipprovdu dejta aġġornata u komparabbli li abbażi 
tagħha tiġi mmoniterjata l-implimentazzjoni tal-EHEA;

22. Jinkuraġġixxi t-twaqqif ta' Żona Ewro-Mediterranja ta' Edukazzjoni Għolja effettiva, li 
ssegwi l-eżempju tal-Proċess ta' Bolonja; jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tappoġġja l-
Università Ewro-Mediterranja (EMUNI);

23. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-Laqgħa Ministerjali Semestrali tal-2012 tal-Proċess ta' 
Bolonja f'Bukarest trid tqis il-fatt li l-ħolqien tal-EHEA stabiliet il-kundizzjonijiet għall-
kompetenza konġunta tal-UE u tal-Istati Membri fir-rigward tal-edukazzjoni għolja;

o

o o

24. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-ħolqien ta' Żona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja miftuħa kien kisba maġġuri u 
jirrappreżenta l-qafas istituzzjonali wiesa' għall-implimentazzjoni tal-proċess ambizzjuż li 
nbeda bil-Proċess ta' Bolonja.
Il-kooperazzjoni u l-istrateġiji intergovernattivi stabiliti mill-Istituzzjonijiet Ewropej kienu l-
istimolu għar-riforma strutturali wiesgħa tas-sistema Ewropea tal-edukazzjoni għolja. L-
universitajiet Ewropej mhux biss irrevedew u rriorganizzaw fil-fond l-attivitajiet ta' tagħlim 
tagħhom fil-qafas tat-tliet ċikli stabbilit bil-Proċess ta' Bolonja iżda saħħew ukoll ir-rwol 
soċjali tagħhom b'attivitajiet aktar adegwati għall-hekk imsejħa "Tielet Missjoni" tas-sistema 
universitarja.

Ta' min wieħed jinnota li r-rabta bejn din is-sistema u s-suq tax-xogħol mhux dejjem kienet 
suċċess. Għaldaqstant, dak li jafferma d-dokument ta' Lisbona - jiġifieri li l-'universitajiet 
Ewropej, minkejja kwalità pjuttost tajba ta' tagħlim, mhumiex kapaċi jesprimu l-potenzjal 
kollu tagħhom sabiex jippromwovu t-tkabbir ekonomiku, il-koeżjoni soċjali u t-titjib fil-
kwalità u l-kwantità tal-impjiegi - għadu jgħodd. Din l-affermazzjoni hija partikularment 
preokkupanti f'dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika dinjija u teħtieġ aktar attenzjoni fid-dawl tal-
objettiv tal-UE li "tkun l-ekonomija bbażata fuq l-għarfien l-aktar kompetittiva u dinamika 
fid-dinja, kapaċi li jkollha tkabbir ekonomiku sostenibbli, b'titjib kwantitattiv u kwalitattiv tal-
impjiegi u aktar koeżjoni soċjali".

F'dan ir-rigward, it-tisħiħ tal-Proċess sħiħ ta' Bolonja huwa funzjonali għall-ilħuq tal-objettivi 
ta' tkabbir stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 2020: huwa rekwiżit għall-integrazzjoni sħiħa tas-
suq intern tal-UE u għodda indispensabbli biex jiġu indirizzati l-isfidi li ġabet magħha l-kriżi 
ekonomika u finanzjarja.

L-ewwel objettiv tal-Proċess ta' Bolonja għadu kundizzjoni fundamentali: student miktub 
f'università Ewropea għandu d-dritt li jiggradwa u li jara li l-kwalifika tiegħu tkun 
rikonoxxuta madwar l-UE.

Governanza

Wieħed mill-fatturi li naqqsu r-rata ta' progress f'dak li għandu x'jaqsam mar-riżultati huwa n-
natura "minn fuq għal isfel" tal-proċess.
Il-proċess kien l-ewwel maħluq mir-rieda politika tal-gvernijiet nazzjonali; kien biss fit-tieni 
fażi li dan beda progressivament jinvolvi l-kapijiet ta' istituzzjonijiet akkademiċi fl-EUA 
(Assoċjazzjoni Ewropea tal-Universitajiet), u l-proċess għad irid jiġi integrat bis-sħiħ fl-
Universitajiet Ewropej, fost l-istudenti u l-familji.
Għaldaqstant jeħtieġ li jkun hemm involviment aktar komplet tal-partijiet kollha interessati fl-
immaniġġjar tal-objettivi tagħhom, u fl-identifikazzjoni ta' miżuri ġodda ta' appoġġ għalih.
Aspett ieħor tal-'governanza mhux mitmuma' tal-Proċess huma l-azzjonijiet frammentati 
meħuda minn Stati Membri individwali.
Il-baġit żgħir previst sabiex jintlaħqu dawn l-objettivi huwa waħda mir-raġunijiet ta' parti 
minn din l-istess kritika: l-illużjoni li l-Proċess ta' Bolonja jista' jitwettaq mingħajr ebda nefqa.
Il-kriżi finanzjarja attwali aktarx li se tinvolvi aktar tnaqqis fir-riżorsi finanzjarji disponibbli 
fis-settur edukattiv kollu.
Il-kuntest ekonomiku, madankollu, għandu jġegħlna nħeġġu t-tħaffif tal-proċess, u nistudjaw 
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formati u oqfsa finanzjarji ġodda li jippermettu implimentazzjoni aktar effettiva tal-objettivi 
tat-tkabbir u ta' eċċellenza tal-universitajiet Ewropej.
Flimkien mal-Istati Membri, l-Istituzzjonijiet Ewropej għandhom ukoll rwol essenzjali fil-
proċess, speċjalment fir-rikonoxximent tal-kwalifiki u fil-politiki ta' mobilità.
F'dan l-istadju l-EHEA għadha mhix żviluppata biżżejjed u huwa essenzjali li l-potenzjal 
tagħha jiġi massimizzat u jiġu indirizzati għadd ta' kwistjonijiet miftuħa, inkluża r-
regolamentazzjoni governattiva, ir-restrizzjonijiet baġitarji, il-kontroll tal-kwalità u l-
akkreditazzjoni nazzjonali.
L-atturi l-oħrajn fil-Proċess ta' Bolonja (l-universitajiet, l-istudenti, l-għalliema, it-trejdjunjins, 
is-settur tan-negozju) għandhom ir-responsabilità kruċjali li jiżguraw li l-proċess verament 
ikollu għeruq fil-korp soċjali universitarju.
Il-konformità ħażina minn uħud mill-universitajiet Ewropej mal-linji gwida tal-proċess turi 
wkoll il-ħtieġa li jiġu implimentati strateġiji ġodda ta' tagħlim.
Għandha tingħata aktar attenzjoni lit-twaqqif ta' sistema ta' tagħlim iffukata fuq l-istudent, 
fejn l-universitajiet u l-istaff akkademiku jħeġġu lill-istudenti jimmaniġjjaw b'mod attiv l-
esperjenza tagħhom ta' edukazzjoni għolja.

Punti ta' konġestjoni

Il-mobilità: Il-mobilità għandha importanza partikulari bħala karatteristika essenzjali tal-
EHEA, kif definit fil-Komunikazzjoni riċenti tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-
modernizzazzjoni tal-EHEA u fl-aħħar riżoluzzjoni tal-PE tal-2008 dwar il-Proċess ta' 
Bolonja u l-mobilità tal-istudenti1, li tagħha is-Sa Doris Pack kienet Rapporteur.
Il-mobilità mhijiex biss territorjali (fi ħdan u bejn pajjiżi), iżda wkoll orizzontali (bejn ċikli ta' 
lawrji) u vertikali (fi ħdan ċikli ta' lawrji).
Sabiex jissaħħu l-flussi tal-mobilità tal-istudenti, għandna bżonn aktar inċentivi fil-livell tal-
politika ta' finanzjament, u l-allokazzjoni ta' aktar riżorsi finanzjarji, miżuri ta' kwalità u r-
rikonoxximent tal-krediti, u trasparenza u informazzjoni aħjar dwar il-programmi ta' mobilità.

Ir-Rikonoxximent tal-kwalifiki u l-qafas tal-kwalifiki: Ir-riformi introdotti bil-Proċess ta' 
Bolonja fihom sett ta' għodod maħsuba biex jinkuraġġixxu r-rikonoxximent tal-kwalifiki, 
bħas-Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u t-Trasferiment ta' Krediti.
F'dan l-istadju ħafna mill-pajjiżi tal-proċess ta' Bolonja għadhom ma implimentawx oqfsa 
nazzjonali tal-kwalifiki marbuta mal-qafas tal-kwalifiki tal-EHEA.
Sabiex ikunu jistgħu jitkejlu, u biex jiġu ffaċilitati l-komparabilità u r-rikonoxximent ta' 
kwalifiki formali, mhux formali u informali, dawn il-kwalifiki nazzjonali għandhom ikunu 
bbażati fuq ir-riżultati tal-tagħlim.
F'dan ir-rigward, ikun interessanti li jiġu meqjus kemm għandna nkomplu niżviluppaw il-
Proġett 2000 'Tuning', li kien maħsub biex jagħti approċċ għall-implimentazzjoni tal-Proċess 
ta' Bolonja u biex jidentifika punti ta' riferenza komuni għall-kompetenzi ġeneriċi u għal 
dawk speċifiċi għal suġġett għal-lawrjati tal-ewwel u tat-tieni ċiklu f'sensiela ta' dixxiplini.

L-assigurazzjoni tal-kwalità: Fil-preżent, ir-rieżami tas-sistemi nazzjonali tal-assigurazzjoni 
tal-kwalità għadha għaddejja fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi, fejn l-universitajiet qed jaħdmu biex 
jiżviluppaw sistemi uniformi tal-assigurazzjoni tal-kwalità sostnuti minn proċeduri ta' 
valutazzjoni esterni.

                                               
1 ĠU C 8 E, 14.1.2010, p. 18.
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Ir-Reġistru Ewropew tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità jirrappreżenta kisba importanti, l-istess 
kif jagħmlu strumenti oħrajn bħall-Istandards u l-Linji Gwida Ewropej għall-assigurazzjoni 
tal-kwalità; il-miżuri nazzjonali tal-assigurazzjoni tal-kwalità jeħtieġ li jkunu adattati aktar 
f'dan ir-rigward.
Jeħtieġ li jinħolqu inċentivi biex il-pajjiżi jiġu mħeġġa jingħaqdu mar-reġistru u jtejbu s-
sistemi tagħhom ta' awtoevalwazzjoni.
B'mod partikulari ġie żviluppat approċċ pożittiv fl-Awstrija u fid-Danimarka, fejn kull 
aġenzija tal-assigurazzjoni tal-kwalità tista' topera dment li tkun aderiet mar-reġistru. B'dan il-
mod, kull lawrja b'ċertifikat ta' kwalità għandha tiġi rikonoxxuta fil-pajjiżi l-oħra kollha tal-
EHEA.

Id-dimensjoni soċjali: L-objettiv tal-koeżjoni soċjali sar parti ċentrali tal-EHEA u 
jirrappreżenta kundizzjoni li trid tiġi ssodisfata sabiex tiġi kkonsolidata l-EHEA. Għandha 
tingħata aktar importanza lill-aċċess ekwu u t-tlestija tal-edukazzjoni għolja fil-livelli kollha.
Dan ikun jeħtieġ aktar appoġġ mill-gvernijiet sabiex jiddaħħlu fis-seħħ miżuri biex ikabbru l-
aċċess għal studenti minn gruppi mhux rappreżentati biżżejjed u minn ambjenti 
soċjoekonomiċi aktar baxxi, kif ukoll għall-immigranti, minoranzi kulturali, u studenti 
b'diżabilità.

L-Impjegabilità u l-Lawrja tal-Baċellerat: In-nuqqas ta' statistika tagħmilha diffiċli li l-
impjieg tal-persuni gradwati jkun immoniterjat. B'mod partikulari, l-impjegabilità tista' tiżdied 
ukoll billi min jimpjega jiġi involut fl-integrazzjoni tal-apprendistati bħala parti mill-kurrikuli 
akkademiċi.
Sistema effettiva ta' rikonoxximent f'livell tal-UE tkun ukoll essenzjali biex jiġu ddefiniti 
standards ta' kompetenzi u ħiliet għas-suq tax-xogħol (kemm għas-settur pubbliku kif ukoll 
għal dak privat).

Kooperazzjoni aħjar bejn l-EHEA u ż-Żona Ewropea tar-Riċerka (ERA): L-inklużjoni 
tad-dottorati bħala lawrja tat-tielet ċiklu fl-istruttura tal-lawrji ta' Bolonja hija r-rabta ewlenija 
bejn l-edukazzjoni għolja u r-riċerka.
Issa jeħtieġ li nibdlu l-perċezzjoni komuni li d-dottorat huwa mmirat biss għar-riċerka 
akkademika. Tabilħaqq, id-dottorati għandhom il-potenzjal li jkunu komponent importanti fil-
ħolqien ta' innovazzjoni bbażata fuq l-għarfien u tkabbir ekonomiku, u jistgħu 
jikkontribwixxu għall-progress u t-tixrid tal-għarfien u t-teknoloġija.

Azzjoni Ewropea

L-azzjoni fil-livell Ewropew hija aktar inċiżiva biex jittejbu r-riżultati u biex il-kwistjonijiet 
mhux solvuti jintgħelbu. Huwa kompitu tal-Istati Membri, tal-Istituzzjonijiet Ewropej u tal-
partijiet kollha interessati (negozji, universitajiet, studenti) li l-universitajiet jissaħħew u jiġu 
mmodernizzati. L-Ewropa għandha l-mezzi biex tiżgura li jkun hemm sistema aktar effiċjenti 
kemm permezz ta' politika ta' inizjattivi kif ukoll permezz ta' rabtiet maż-żona Ewropea ta' 
riċerka.

L-assigurazzjoni tal-kwalità: Ma nistgħux nibqgħu għaddejjin mingħajr ir-rikonoxximent 
reċiproku tal-kwalifiki u mingħajr fiduċja reċiproka. L-UE għandha tindirizza dan permezz ta' 
politika ta' inċentivi.
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Il-Qafas tal-kwalifiki: Twaqqaf Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għal-livelli kollha tal-
edukazzjoni. L-Istati membri tal-UE jridu jadottaw il-Qafas Nazzjonali tagħhom għat-tagħlim 
tul il-ħajja.

Kurrikuli fundamentali: Għandha ssir enfasi fuq il-ftehimiet dwar kurrikuli fundamentali 
komuni fil-programmi li jkopru l-istess dixxiplini, li jridu jkunu strutturati sabiex 
jiggarantixxu riżultati minimi ta' tagħlim definiti sew.

Lawrji Konġunti: Wieħed mill-għanijiet l-aktar importanti tal-EHEA għandu jkun li tiġi 
stabbilita u żviluppata sistema ta' lawrji Ewropej li jkunu rikonoxxuti fl-Ewropa kollha sabiex 
kull student li jlesti l-università fl-Ewropa jirċievi kwalifika li tkun rikonoxxuta u valida fl-
Ewropa kollha.

Lejn is-Samit ta' Bukarest

Il-laqgħa ministerjali tal-Proċess ta' Bolonja se ssir f'April 2012. Huwa ta' importanza 
ewlenija li l-formulazzjoni tal-impenji l-ġodda għat-tliet snin minn issa sal-laqgħa ministerjali 
li jmiss ma tkunx limitata biss għat-tfassil ta' lista ta' benchmarks, iżda minflok tkun tinkludi 
miżuri konkreti li jippromwovu t-twettiq sħiħ tal-objettivi tal-Proċess ta' Bolonja f'kull 
università u Stat Membru.


