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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Kooperazzjoni Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali biex tiġi 
appoġġjata l-istrateġija Ewropa 2020
(2010/2234(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Kommunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu: “Aġenda Soċjali 
Mġedda”: Opportunitajiet, aċċess u solidarjetà fl-Ewropa tas-seklu 21'' 
(COM(2008)0412),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Ġunju 2010 bit-titolu: 
“Impetu ġdid għal-Kooperazzjoni Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali biex 
tiġi appoġġjata l-istrateġija Ewropa 2020”,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Novembru 2009 bit-titolu 
“Kompetenzi ewlenin għal dinja li qed tinbidel” (COM(2009)0640),

– wara li kkunsidra t-tmien ħiliet ewlenin spjegati fir-Rakkomandazzjoni 2006/962/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 intitolata “Kompetenzi 
Ewlenin għat-Tagħlim Tul il-Ħajja - Qafas ta’ Referenza Ewropew”,

– wara li kkunsidra l-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tad-9 ta’ April 2008 dwar il-ħolqien ta’ sistema Ewropea ta’ kredits għall-edukazzjoni u t-
taħriġ vokazzjonali (ECVET) (COM(2008)0180),

– wara li kkunsidra l-programm ta’ ħidma ta’ 10 snin “Edukazzjoni u Taħriġ 2010” u r-
rapporti interim konġunti sussegwenti dwar il-progress lejn l-implimentazzjoni tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ April 2009 bit-titolu: 
“Strateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ – Investiment u Responsabbilizzazzjoni”, 
(COM(2009)0200).

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Mejju 2010 bit-titolu: 
“Strateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ – Investiment u Responsabbilizzazzjoni”1.

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Novembru 2009 dwar qafas 
imġedded għall-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ (2010-2018),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu: Żgħażagħ mobbli -
Inizjattiva biex jinħareġ il-potenzjal taż-żgħażagħ biex jinkiseb it-tkabbir bil-għaqal, 
sostenibbli u inklużiv fl-Unjoni Ewropea” (COM(2010)0477),

– 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"),

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0166.
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– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2009 dwar il-valutazzjoni 
tal-qafas attwali għall-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ u dwar il-
perspettivi futuri għall-qafas imġedded (9169/09),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-26 ta’ Awwissu 2008 bit-titolu: 
“Aġenda Diġitali għall-Ewropa” (COM(2010)0245),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2007 dwar ħiliet ġodda 
għal impjiegi ġodda,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tat-18 ta’ Mejju 2010 dwar kompetenzi ewlenin għal 
dinja li qed tinbidel: L-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma dwar l-edukazzjoni u t-
taħriġ 20101,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar l-għoti ta’ tagħlim 
tul il-ħajja għat-tagħrif, il-kreattività u l-innovazzjoni – l-implimentazzjoni tal-“Programm 
ta’ ħidma dwar l-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2010”2,

– wara li kkunsidra l-istudju tas-Cedefop dwar il-professjonalizzazzjoni tal-gwida għall-
karrieri: Ħiliet tal-professjonist u r-rotot għall-kwalifiki fl-Ewropa, Marzu 2009,

– wara li kkunsidra r-riċerka tas-Cedefop dwar Ħiliet għall-futur tal-Ewropa: Antiċipazzjoni 
tal-Ħtiġijiet ta’ Ħiliet Okkupazzjonali, Mejju 2009,

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

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2010 dwar kompetenzi li 
jappoġġaw it-tagħlim tul il-ħajja u l-inizjattiva “Ħiliet ġodda għal 
impjiegi ġodda”,

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma mill-persunal tal-Kummissjoni intitolat:“Sistema 
Ewropea ta’ Kredits għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (ECVET):  sistema għat-
trasferiment, l-akkumulazzjoni u l-għarfien tar-riżultati tat-tagħlim fl-Ewropa”; 
SEC(2008)1441 tad-9 ta’ April 2008, 

– wara li kkunsidra d-diskussjonijiet tal-Kunsill tal-5 ta’ Diċembru 2008 dwar il-
konklużjonijiet tal-Kunsill u r-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri li ltaqgħu fi 
ħdan il-Kunsill, dwar il-prijoritajiet futuri għal kooperazzjoni Ewropea msaħħa fl-
edukazzjoni vokazzjonali (16459/08)

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ 
Ġunju 2009 dwar it-twaqqif ta’ Sistema Ewropea ta’ Kredits għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ 
Vokazzjonali (ECVET),

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0164.
2 ĠU C 45E, 23.2.2010, p. 33.
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– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ 
Ġunju 2009 dwar it-twaqqif ta’ qafas Ewropew ta’ referenza ta’ assigurazzjoni tal-kwalità 
għal edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali,

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

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2008 dwar il-mobilità 
taż-żgħażagħ,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diċembru 2006 dwar il-kompetenzi ewlenin għat-tagħlim tul il-ħajja,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata “Qafas koerenti ta’ 
indikaturi u punti ta' referenza biex bihom jiġi monitorjat il-progress lejn l-għanijiet ta' 
Lisbona fl-edukazzjoni u t-taħriġ”;
(COM(2007) 0061) ta1-21 ta’ Frar 2007,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Settembru 2006 bit-
titolu:“L-effiċjenza u l-ekwità fis-sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ Ewropej” 
(COM(2006)0481),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Riċerka “Guiding at-risk youth through learning to 
work”, Cedefop, il-Lussemburg 2010,

– wara li kkunsidra r-rapport qasir “Jobs in Europe to become more knowledge- and skills-
intensive”, Cedefop, Frar 2010, 

– wara li kkunsidra r-rapport qasir:“Skill Mismatch in Europe”, Cedefop, Ġunju 2010, 

– wara li kkunsidra “Workind and aging” tas-Cedefop, il-Lussemburgu 2010,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 165 u 166 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, li jikkonċernaw l-edukazzjoni ġenerali u vokazzjonali, iż-żgħażagħ u l-isport,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni 
tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A7-0000/2010),

A. billi l-qgħad fost iż-żgħażagħ huwa wieħed mill-isfidi l-aktar urġenti li l-Ewropa qed 
tiffaċċja u billi wieħed mill-għanijiet huwa li l-ammont ta’ studenti li jħallu l-iskola qabel 
iż-żmien jonqos b’10%,

B. billi bħala riżultat naturali tat-tibdil demografiku l-ħajja tax-xogħol se tkun itwal u aktar 
varja u t-tagħlim tul il-ħajja huwa l-uniku mod biex il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol 
ikun iggarantit,
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C. billi l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali mfassla għall-bżonnijiet individwali huma ta’ 
importanza speċjali u jgħinu għal integrazzjoni aħjar, b’mod partikolari ta’ gruppi 
speċifiċi bħall-immigranti, il-persuni b’diżabilità u l-istudenti li jħallu l-iskola kmieni, 

1. Jirrikonoxxi l-importanza tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u jenfasizza l-
parteċipazzjoni u l-kooperazzjoni tal-atturi kollha hawnhekk; jenfasizza li dan huwa fattur 
deċiżiv biex jinkiseb suċċess;

2. Jilqa’ l-miżuri tal-Kummissjoni mmirati sabiex ikun hemm aktar trasparenza u s-sistemi 
edukattivi jkunu jistgħu jiġu mqabbla u ċ-ċertifikati tagħhom rikonoxxuti aħjar,

3. Jitlob lill-Istati Membri jiżguraw li l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali jkunu orjentati 
aħjar lejn il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol;

4. Jilqa’ t-tisħiħ tal-approċċ għat-tagħlim orjentat lejn il-ksib ta’ riżultati u l-fatt li l-ħiliet 
miksuba b’mod informali qed jiġu rikonoxxuti b’mod aktar wiesa’;

Taħriġ

5. Jitlob lill-Istati Membri jiggarantixxu possibilitajiet ta’ taħriġ ta’ kwalità għolja orjentati 
lejn it-tagħlim professjonali fil-prattika;

6. Jitlob għal bilanċ akbar fl-għażliet vokazzjonali bejn il-bniet u s-subien;

7. Jitlob għall-introduzzjoni ta’ djalogu formali bejn l-atturi, sabiex ikunu ggarantiti l-kwalità 
u l-orjentament lejn is-suq tax-xogħol fil-kuntest tat-taħriġ vokazzjonali;

8. Jilqa’ l-għan tal-Istrateġija UE 2020, li s-sistemi tal-edukazzjoni vokazzjonali jkunu 
orjentati lejn il-kreattività, l-innovazzjoni u l-ħsieb imprenditorjali u li x-xogħol 
indipendenti jitqies bħala karriera alternattiva; 

9. Jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw il-ħajja tax-xogħol tal-ġejjieni itwal u inqas 
stabbli permezz tal-għoti ta’ ħiliet li jkunu adattati għad-dinja tax-xogħol;

Taħriġ Vokazzjonali ulterjuri

10. Jitlob lill-Istati Membri jikkunsidraw il-ħtieġa dejjem tiżdied għat-taħriġ vokazzjonali 
ulterjuri u biex jappoġġaw lill-ħaddiema meta jippjanaw it-taħriġ ulterjuri adattat 
għalihom permezz ta’ ċentri ta’ konsulenza; Jitlob lil dawk li jimpjegaw il-ħaddiema biex 
jagħtuhom il-possibilità ta’ taħriġ ulterjuri; 

11. Jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa strument (Checklist għat-tagħlim tul il-ħajja), li 
jinkoraġġixxi lill-ħaddiema jitgħallmu tul il-ħajja b’mod sistematiku u fuq inizjattiva 
tagħhom u biex tivvaluta regolarment liema kwalifiki huma meħtieġa għal parteċipazzjoni 
ottimali ulterjuri fis-suq tax-xogħol; 

12. Jenfasizza l-importanza ta’ formazzjoni professjonali għall-persuni fi stadji differenti tal-
ħajja, li tkun faċilment aċċessibbli, flessibbli u individwali;

13. Jitlob lill-Istati Membri, fil-qafas tat-tagħlim vokazzjonali ulterjuri u tat-tagħlim tul il-
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ħajja, jagħmlu użu aktar qawwi ta’ programmi tat-tagħlim fuq l-internet, biex b’dan il-
mod jikkontribwixxu għal tqassim ibbilanċjat tal-kompiti professjonali u l-kompiti fil-
familji; 

Kwalità u effiċjenza tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali

14. Jitlob lill-Istati Membri joħolqu possibilitajiet aħjar għall-kwalifikazzjoni ta’ edukaturi u 
biex jibnu l-bażi għal sħubija fit-tagħlim li sservi ta’ inċentiv;

15. Jenfasizza l-konċentrazzjoni fuq il-kompetenzi ewlenin fl-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali, li l-promozzjoni tagħhom għandha titkompla flimkien mat-tagħlim tal-
prattika vokazzjonali;

16. Jitlob li anki l-istituzzjonijiet vokazzjonali u l-universitajiet ikunu attivi fil-qasam tat-
taħriġ vokazzjonali ulterjuri, speċjalment l-universitajiet għall-kwalifikazzjonijiet ulterjuri 
fil-qasam tal-ħiliet speċjalizzati, b’mod partikolari fix-xogħol relatat mal-matematika, l-
informatika, ix-xjenzi u t-teknoloġija; jinnota, madankollu, li dan ma għandux iwassal 
għal tagħwiġ fil-kompetizzjoni mal-offerta privata;

Possibilitajiet għal gruppi speċjalizzati ta’ persuni

17. Jitlob lill-Istati Membri biex fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, jikkunsidraw b’mod 
partikolari n-neċessitajiet individwali ta' persuni bi kwalifiki baxxi, tal-istudenti bi sfond 
ta' immigrazzjoni, ta’ nies qiegħda u individwi b’diżabilità; 

18. Jistieden lill-Istati Membri joħolqu possibilitajiet ta’ tranżizzjoni għaż-żagħżagħ mingħajr 
jew b’ċertifikat ta’ taħriġ fqir, sabiex jassistuhom fid-dħul tagħhom fid-dinja tax-xogħol;
jitlob, sabiex ikun hemm impuls ikbar għal proġett pilota biex jiġi kkumbattut il-qgħad 
fost iż-żgħażagħ, li jappoġġa lill-Istati Membri fil-bini ta’ netwerk fil-post bejn l-iskejjel, 
l-impriżi, l-għajnuna soċjali u ż-żgħażagħ;

Flessibilità u mobilità

19. Jilqa’ l-idea li l-mobilità transkonfinali titqies komponent alternattiv tal-edukazzjoni u t-
taħriġ vokazzjonali;

20. Jistieden lil-Istati Membri jirrikonoxxu t-tagħlim li ma jsirx b'mod formali u t-tagħlim 
informali;

21. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li l-offerta tal-possibilitajiet ta’ taħriġ tkun ifformulata 
skont moduli; jitlob, madankollu, li l-moduli singoli jiġu ddefiniti b’mod ċar biex ikunu 
jistgħu jitqabblu;

22. Huwa konvint li s-sħubiji indikati fl-Istrateġija Ewropa 2020 fost l-atturi fl-edukazzjoni u 
t-taħriġ vokazzjonali jikkostitwixxu rekwiżit għall-effiċjenza u l-importanza tas-suq tax-
xogħol;

23. Jitlob lill-Istati Membri biex fil-kuntest tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, jagħtu 
attenzjoni lill-fattur tat-tagħlim tal-lingwi barranin;
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Il-kooperazzjoni Ewropea u internazzjonali fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali

24. Jilqa’ l-istrumenti komuni ta’ referenza tal-Proċess ta’ Kopenħagen (Europass, il-Qafas 
Ewropew tal-Kwalifiki, is-Sistema Ewropea ta’ Kreditu għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ 
Vokazzjonali u l-Qafas Ewropew ta’ Referenza tal-Assikurazzjoni tal-Kwalità għall-
Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali) u jappoġġa l-introduzzjoni effettiva u l-iżvilupp 
ulterjuri ta’ dawn l-istrumenti;

25. Jistieden lill-Istati Membri jissimplifikaw il-proċeduri għar-rikonoxximent tad-diplomi 
barranin li jingħataw wara l-konklużjoni tat-tagħlim vokazzjonali, li jagħtu l-possibilità ta’ 
prova għall-kapaċitajiet professjonali mhux biss permezz taċ-ċertifikati formali, iżda 
wkoll permezz ta’ provi fuq ix-xogħol, eżamijiet prattiċi u fit-teorija kif ukoll valutazzjoni 
minn esperti;

Finanzjament

26. Jistieden lill-Kummissjoni biex tadatta l-Fond Soċjali Ewropew, il-programm kollu għat-
tagħlim tul il-ħajja kif ukoll Erasmus għall-imprendituri żgħażagħ b’mod li jkun possibbli 
li jiġu allokati fondi għal proġetti dwar edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali kif ukoll dwar 
il-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ u dwar it-taħriġ ulterjuri ta’ persuni anzjani fl-
UE kollha kemm hi, u biex l-aċċess għal dawn il-fondi jiġi ssimplifikat;

27. Jitlob lill-Istati Membri jippromwovu sistema ta’ vouchers iffinanzjati mill-Fond Soċjali 
Ewropew (FSE) għat-taħriġ vokazzjonali, sabiex anki l-persuni bi dħul baxx ikunu jistgħu 
jużaw il-possibilità ta’ edukazzjoni ulterjuri;

28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-possibilità u l-abilità li wieħed jitgħallem u jaħdem f’kuntest internazzjonali huma rekwiżiti 
importanti għal ħajja tax-xogħol li tkun ta’ suċċess f’ekonomija globalizzata. Teżisti ħtieġa 
dejjem akbar għal impjegati mobbli, flessibbli u b’esperjenza internazzjonali.

L-Istrateġija Ewropa 2020 telenka l-fatturi ewlenin għal tkabbir intelluġenti (it-tkattir tal-
għerf, l-innovazzjoni u l-edukazzjoni, u l-promozzjoni tas-soċjeta diġitali), it-tkabbir 
sostenibbli (produzzjoni effiċjenti fir-riżorsi li timxi id f’id maż-żieda fil-kompetittività), u 
tkabbir inklużiv (rata ta’ impjiegi ogħla, kwalifiki u l-ġlieda kontra l-faqar); li hemm bżonn 
huwa li fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali jittieħdu miżuri konkreti fil-livell 
tal-Unjoni u tal-Istati Membri biex l-istrateġija tingħata l-ħajja.  

Minkejja l-effetti drastiċi li l-kriżi ekonomika qed ikollha fuq is-suq tax-xogħol, wieħed 
jassumi li t-tkabbir tal-impjiegi fl-Ewropa se jirkupra, għallinqas gradwalment, fl-għaxar snin 
li ġejjin. Kif juru l-previżjonijiet tas-Cedefop dwar il-provvista ta’ u d-domanda għall-ħiliet fl-
Ewropa, l-ammont ta’ postijiet ġodda sas-sena 2020 hu stmat li jkun 80 miljun.1

Il-previżjonijiet jissuġġerixxu li ż-żieda tad-domanda għall-kompetenzi se tibqa’ kostanti. Il-
bidliet industrijali u tekonoloġiċi jġibu magħhom ħtieġa akbar ta’ ħaddiema speċjalizzati 
f’livell għoli u intermedju, iżda wkoll għad-detriment ta’ dawk bi kwalifiki baxxi.

Proprju fir-rigward taż-żgħażagħ għandhom jittieħdu azzjonijiet b'urġenza: Iż-żieda kontinwa 
ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ hija waħda mill-isfidi l-aktar urġenti fl-Ewropa.
Mhux biss li ħafna drabi iktar iż-żgħażagħ ikunu qiegħda milli l-ħaddiema adulti, iżda huma 
spiss jaħdmu f’xogħol li ma jkunx stabbli u f’impjiegi prekarji b’pagi aktar baxxi u anqas 
sigurtà soċjali. L-Istati Membri għandhom jadottaw strateġiji politiċi aktar immirati, biex 
jikkumbattu l-qgħad fost iż-żgħażagħ, u fl-istess ħin jikkunsidraw iċ-ċirkostanzi u l-ħtiġijiet 
nazzjonali speċifiċi. L-għanijiet stabbiliti fl-Istrateġija 2020, jiġifieri li tonqos ir-rata ta’ 
studenti li jħallu l-iskola kmieni b’10% u li 40% taż-żgħażagħ itemmu studju terzjarji, 
għandhom jiġu indirizzati b’miżuri konkreti, kreattivi u effiċjenti.

L-industriji dejjem jitolbu b’aktar ħeġġa li l-provvista ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali 
jkunu relatati aktar mill-qrib mal-prattika u li jkunu orjentati b’mod ċar lejn il-ksib ta’ 
soluzzjonijiet. Dak li huwa importanti għall-industrija huwa dak li l-ħaddiema jġibu magħhom 
f’kapaċitajiet u kompetenzi fl-ambjent tax-xogħol meta jtemmu l-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali.

Hawnhekk huwa neċessarju li t-tagħlim ikun orjentat b’mod ċar lejn il-ksib ta’ riżultati. Anki 
ż-żewġ inizjattivi tal-Proċess ta’ Kopenħagen, il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki u s-Sistema 
Ewropea ta’ Kreditu għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali se jiddeterminaw sewwa d-
direzzjoni fis-snin li ġejjin fil-livell Ewropew; diġà qed iservu ta’ impuls għar-riformi tas-
sistemi ta’ edukazzjoni f’uħud mill-Istati Membri.  Fir-rigward tal-komparabilità tas-sistemi 
ta’ edukazzjoni u ta’ taħriġ vokazzjonali fl-Istati Membri, il-prijoritajiet għandhom ikunu li 

                                               
1 Cedefop, Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, il-Lussemburgu 2010, p. 12.
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jitneħħew l-ostakli u jiżdiedu t-trasparenza u komparabilità bejn is-sistemi ta’ edukazzkoni 
differenti. L-għanijiet u l-inizjattivi tal-politika edukattiva Ewropea jeħtieġu l-appoġġ tal-
atturi kollha fit-taħriġ vokazzjonali. Huma għandhom bżonn ukoll ikunu ttestjati fil-livell 
prattiku u għandhom ikunu kkonkretizzati f’bosta aspetti. 

Peress li t-tibdil demografiku qed iġib miegħu dejjem iktar il-ħtieġa ta’ tagħlim ulterjuri u l-
bżonn tat-tagħlim tul il-ħajja, il-ħaddiema għandhom ikunu pprovduti bil-mezzi biex 
jiddeterminaw huma stess il-ħtiġijiet tagħhom ta' taħriġ ulterjuri u jippjanawh huma stess. 
Ċentri ta’ taħriġ vokazzjonali newtrali jistgħu jikkompletaw din il-politika.

Barra minn hakk, biex persuni fi stadji differenti tal-ħajja u, ugwalment, gruppi speċifiċi 
jkollhom aċċess għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, il-possibilitajiet ta’ finanzjament 
għandhom jiġu estiżi, issimpifikati u magħmula aktar aċċessibbli, bl-użu ta’ fondi attwalment 
disponibbli mill-FSE, mill-Programm għat-Tagħlim Tul il-Ħajja kif ukoll minn Erasmus għal 
Intraprendituri Żgħażagħ, 

Il-fondi tal-FSE jistgħu jintużaw ukoll biex jiffinanzaw sistema ta’ vouchers li tgħin lil 
persuni bi dħul baxx jattendu korsijiet ta’ taħriġ ulterjuri li jtejbu l-possibilitajiet tagħhom fis-
suq tax-xogħol. B’dan il-mod persuni jistgħu jkunu inkuraġġiti biex jitgħallmu tul ħajjithom.
L-istituzzjonijiet li joffru tagħlim vokazzjonali mbagħad jidħlu f’kompetizzjoni bejniethom 
peress li ċ-ċittadini stess ikunu jistgħu jiddeċiedu liema offerta taqdi l-ħtiġijiet tagħhom bl-
aħjar mod.

Biex jintlaħqu dawn l-għanijiet huwa indispensabbli li l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali 
jingħataw prijorità politika permanenti minn kulħadd. Huwa neċessarju biex issir l-
implimentazzjoni li l-atturi kollha involuti jipparteċipaw u jimpenjaw ruħhom, kif ukoll l-
istituzzjonijiet u l-istati Membri, u bl-istess mod l-atturi f’livell lokali u reġjonali.

Irridu niżguraw li l-ħaddiema Ewropej ikunu f’pożizzjoni li jadattaw għall-ħtiġijiet tal-
ekonomija. Dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet għandhom ipoġġu lill-persuni f’qagħda li 
jikkwalifikaw ruħhom aħjar u b’mod aktar komprensiv. Il-ksib ta’ kwalifiki ulterjuri 
m’għandux ikun limitat biss biex il-persuni jiġu megħjuna jakkwistaw post tax-xogħol aħjar; 
Il-kwalifiki ulterjuri għandhom jagħtu l-opportunità li jissawru l-postijiet tax-xogħol tal-
ġejjieni u b’dan il-mod jingħata kontribut attiv għal ekonomija innovattiva.


