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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Harsien tal-Konsumaturi 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. Jenfasizza li forza tax-xogħol kwalifikata ħafna u mgħallma hija waħda mill-istimoli tal-
innovazzjoni u tirrappreżenta vantaġġ kompetittiv sinifikanti għall-Unjoni; jenfasizza li 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali ta’ kwalità għolja jikkontribwixxu fundamentalment 
għall-iżvilupp sostenibbli u għall-ħolqien ta’ suq uniku funzjonali, u għandhom jadattaw 
b’mod kostanti għall-bżonnijiet u l-iżviluppi fis-suq tax-xogħol Ewropew permezz ta’ 
djalogu intensiv fost il-partijiet interessati kollha;

2. Jemmen li l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali għandhom joħolqu l-kondizzjonijiet 
għall-mobilità tax-xogħol, kemm matul l-istudji tal-bidu kif ukoll fil-qafas tal-proċess tat-
tagħlim matul il-ħajja;

3. Hu tal-fehma li, sabiex titwettaq bis-sħiħ l-inizjattiva prinċipali tal-UE 2020 ‘Aġenda 
għall-Ħiliet Ġodda u l-Impjiegi’, l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jidħlu għal inizjattiva 
aktar pragmatika, komprensiva u mifruxa li tkun appoġġjata mill-Istati Membri kollha li 
għandhom jiffukaw biex jgħaqqdu l-oqsma tal-edukazzjoni vokazzjonali, il-kwalifiki 
professjonali, it-tagħlim tul il-ħajja u l-apprendistat mas-suq tax-xogħol sabiex ikun żgurat 
li kull Stat Membru jħoss l-għanijiet stipulati fil-qafas strateġiku għall-kooperazzjoni 
Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020) bħala tiegħu;

4. Jenfasizza l-bżonn għal kompatibilità u sinerġija akbar bejn is-sistemi edukattivi tal-Istati 
Membri differenti, b’iffukar fuq it-tagħlim tal-lingwi u kurrikuli adattati għall-għanijiet 
tal-Unjoni tal-Innovazzjoni; jenfasizza l-bżonn li jitneħħew l-ostakli legali u 
amministrattivi kollha għall-iżvilupp ta' qafas Ewropew li jiżgura medda wiesgħa ta’ 
apprendisti ta’ kwalità għolja fl-UE;

5. Jenfasizza li l-opportunità li ż-żgħażagħ iqattgħu perjodu ta’ edukazzjoni jew taħriġ barra 
l-pajjiż hu essenzjali għall-akkwist ta’ ħiliet ġodda, inkluż ħiliet lingwistiċi, u b’hekk 
jiżdiedu l-opportunitajiet tagħhom għal integrazzjoni fis-suq tax-xogħol; jilqa' għalhekk, l-
intenzjoni tal-Kummissjoni li tiżviluppa l-karta ‘Żgħażagħ Mobbli’ li se tgħin liż-
żgħażagħ kollha biex imorru jistudjaw fi Stat Membru ieħor, kif ukoll il-ħolqien ta’ self 
għall-mobilità tal-istudenti Ewropej sabiex aktar Ewropej żgħażagħ, b’mod partikolari 
dawk l-aktar żvantaġġati, ikollhom l-opportunità li jesperjenzaw perjodu ta’ studju, taħriġ 
jew xogħol f’pajjiż ieħor;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina l-interazzjoni – u tistabbilixxi sinerġiji aktar 
mill-qrib – bejn id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 
professjonali, il-Proċess ta’ Bologna dwar l-edukazzjoni ogħla u l-Proċess ta’ Kopenħagen 
dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, b’użu mtejjeb tal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki, is-Sistema Ewropea ta’ Kredits għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali 
(ECVET) u l-Ewropass; isostni li l-Istati Membri għandhom iżommu l-kompetenza fl-
organizzazzjoni tas-sistemi edukattivi tagħhom skont il-kundizzjonijiet kulturali u tas-
soċjetà partikolari tagħhom;
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7. Jinnota li hi ta’ importanza prinċipali li tkun faċilitata l-mobilità tax-xogħol fis-suq intern; 
jilqa’ u jappoġġja bis-sħiħ l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tevalwa mill-ġdid is-sistema 
attwali għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali; jemmen li valutazzjoni serja tad-
Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali fil-forma attwali tagħha għandha tkun inkluża fl-
eżerċizzju ta’ rieżami tad-Direttiva mill-Kummissjoni; hu tal-fehma li r-rikonoxximent 
reċiproku tal-kwalifiki professjonali fl-Istati Membri għandu jibqa’ ta’ prijorità ewlenija 
għall-Kummissjoni;

8. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-Parlament Ewropew biex jappoġġjaw u 
jwessgħu l-programmi Ewropej għall-mobilità tal-istudenti; b’mod partikolari l-programm 
Leonardo da Vinci, bil-għan li jippromwovu mobilità akbar għall-apprendisti fis-suq 
uniku;

9. Jinnota li hemm ukoll suq intern fit-taħriġ professjonali, u jistieden lill-Istati Membri biex 
jistabilixxu aktar ċentri ta’ pariri dwar l-opportunitajiet ta’ taħriġ u l-mobilità professjonali 
f’pajjiżhom stess u fi Stati Membri oħra;

10. Jindika l-ostakli għall-integrazzjoni li ċittadini ta’ pajjiżi terzi jiffaċċjaw meta l-kwalifiki 
tagħhom ma jiġux rikonoxxuti; jitlob lill-Kummissjoni biex tivvaluta l-impatt tal-Qafas 
Ewropew tal-Kwalifiki dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi;

11. Jitlob li jingħata appoġġ lir-rabtiet transkonfinali u lill-pjattaformi ta’ komunikazzjoni 
bejn l-istituzzjonijiet edukattivi u l-ħaddiema sabiex ikun hemm skambju tal-aħjar prattiki;

12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu traspożizzjoni sħiħa, 
implimentazzjoni u infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-UE li hija l-bażi tas-suq uniku billi 
jappoġġjaw il-programmi ta’ taħriġ li għandhom l-għan li jiżguraw li s-settur tal-impriżi, 
l-awtoritajiet pubbliċi u l-konsumaturi jiksbu fehim adegwat tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ u 
tad-drittijiet u r-responsabilitajiet korrispondenti tagħhom.

13. Jistieden lill-atturi kollha fis-suq tax-xogħol, inklużi dawk mis-setturi professjonali, mill-
impriżi, mit-trade unions, mill-ministeri u mis-servizzi tal-impjieg pubbliku, biex jidħlu fi 
djalogu soċjali strutturat dwar il-mod kif tista' tiġi garantita aħjar l-integrazzjoni 
professjonali taż-żgħażagħ u jkun promoss it-tagħlim tul il-ħajja u t-taħriġ 
formali/informali.
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