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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 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 tirrappreżenta waħda mill-
aktar vantaġġi kompetittivi u li edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali ta’ kwalità għolja 
jikkontribwixxu b’mod sostanzjali għall-ħolqien ta’ suq uniku intern operattiv;

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. Jenfasizza l-bżonn għal kompatibilità bejn is-sistemi edukattivi tal-Istati Membri 
differenti, b’iffukar fuq it-tagħlim tal-lingwi u fuq medda wiesgħa ta' possibilitajiet għal 
apprendistati ta’ kwalità għolja barra ’l pajjiż; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex isaħħaħ l-interazzjoni bejn is-sistemi ta’ kwalifiki 
eżistenti, bħad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali, il-
Proċess ta’ Bologna fl-edukazzjoni ogħla kif ukoll il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki;

5. Jinnota l-importanza li jitneħħew ix-xkiel kollha għall-mobilità tax-xogħol minn 
perspettiva tas-suq intern; josserva l-importanza tad-Direttiva dwar ir-rikonoxximent tal-
kwalifiki professjonali u jistieden lill-Kummissjoni biex tqis il-valutazzjoni li għaddejja 
bħalissa tad-direttiva sabiex jissaħħu l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali Ewropej;

6. 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 
fil-kuntest tad-Direttiva tas-Servizzi;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġaw il-programmi edukattivi 
fil-qasam tal-leġiżlazzjoni tal-UE li hija l-bażi tas-suq uniku, li għandhom l-għan li 
jiżguraw li s-settur tal-impriżi, l-awotritajiet pubbliċi u l-konsumaturi jiksbu fehim aħjar 
tad-drittijiet u r-responsabilitajiet korrispondenti tagħhom.


