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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u 
l-Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni tiegħu għal riżoluzzjoni:

1. Jenfasizza l-importanza tal-edukazzjoni bħala l-qasam ewlieni għall-kooperazzjoni 
mal-Istati Membri sabiex jintlaħqu l-miri essenzjali tax-xogħol u tal-iżvilupp ta' 
UE2020 u tal-wisq bżonnjuż irkupru ekonomiku; 

2. Jenfasizza li l-impjegabbiltà u l-iżvilupp ta' medda usa' ta' ħiliet tajbin għas-suq tax-
xogħol għandhom ikun l-ogħla prijorità sabiex jinkiseb żvilupp sostenibbli u jintlaħqu 
l-miri ta' prosperità; Jappoġġa b'qawwa l-iskambji fl-universitajiet, id-djalogu bejn l-
Universitajiet u n-Negozji, l-apprendistati u l-passaport tal-ħiliet f'dan ir-rigward;

3. Jenfasizza l-kontribut tas-7 Programm Qafas tal-UE għar-Riċerka, tal-Programm 
Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni u taż-Żona Ewropea tar-Riċerka biex tkun 
iffaċilitata l-mobbiltà tar-riċerkaturi tal-UE u jinkiseb il-potenzjal tal-innovazzjoni u 
tal-kompetittività tal-UE;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa u tassisti lill-Istati Membri matul il-proċess 
intergovernamentali fid-dawl tal-konferenza li ġejja tal-Ministri responsabbli għal 
edukazzjoni ogħla f'Bukarest f'April 2012; 

5. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-konnessjoni qawwija bejn il-proċess ta' Bolonja u d-
Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali; Jistieden lill-Kummissjoni, biex filwaqt li 
tkompli tirrispetta l-limiti tagħha ta' kompetenza, tevalwa l-implimentazzjoni mhux 
uniformi tal-proċess u tagħmel tabella ta' valutazzjoni sabiex il-proċess ta' Bolonja jsir 
strumenti reali li jiffaċilita l-mobbiltà tal-professjonisti mhux biss bejn l-Istati Membri 
imma wkoll bejn l-UE u l-pajjiżi terzi li huma firmatarji;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġa lill-Istati Membri fit-tisħiħ tas-Sistema 
Ewropea għall-Akkumulazzjoni u t-Trasferiment ta' Krediti (ECTS) sabiex tiżdied it-
trasparenza bil-għan li din tintuża bħala strument komparattiv li jiffaċilita r-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali;

7. Jitlob titjib fuq livell ta' komunikazzjoni bejn l-universitajiet tal-UE sabiex ir-
rikonoxximent ta' diplomi ġodda jkun aktar rapidu.


