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Awstrijaka, dwar it-taħriġ vokazzjonali għal dawk li jfittxu l-ażil

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tgħid li huwa diffiċli għal dawk li jfittxu l-ażil li juru li għandhom ċerti 
kwalifiki professjonali peress li ma jistgħux jipproduċu ċ-ċertifikati meħtieġa. Jekk ikunu 
jistgħu jipproduċu d-dokumenti meħtieġa, il-korsijiet li jkunu ħadu ħafna drabi ma jkunux 
rikonoxxuti fl-Istati Membri tal-UE. Il-petizzjonanta titlob għal leġiżlazzjoni Ewropea li 
tagħmilha possibbli għal dawk li jfittxu l-ażil biex jaċċessaw is-suq tax-xogħol fil-livell ta’ 
kwalifika ġust. Il-petizzjonanta ssemmi numru ta’ aspetti li għandhom ikunu kkunsidrati fil-
leġiżlazzjoni mixtieqa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Il-Kummissjoni temmen li r-rikonoxximent tal-kwalifiki jista’ jippromwovi t-tkabbir, joffri 
impjiegi u jlaqqa’ l-ħiliet li l-ekonomija tagħna teħtieġ. It-tendenzi tal-impjieg attwali juru 
importanza akbar ta’ kwalifiki għolja, bin-numru ta’ impjiegi li jeħtieġu tali kwalifiki 
mistenni li jogħla bi kważi 20 % f’dan id-deċennju.1

Il-Kummissjoni hija konxja tad-diffikultajiet biex jiġu rikonoxxuti l-kwalifiki miksuba ’l 
barra mill-UE, kemm minn ċittadini ta’ pajjiżi terzi kif ukoll minn ċittadini tal-UE. Il-
                                               
1 Cedefop | Tbassir tal-Ħiliet | Dejta ppubblikata fl-2013.
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kwistjoni tal-kwalifiki żejda tal-ħaddiema migranti hija magħrufa sewwa u qed tiġi dejjem 
aktar iddokumentata tajjeb, u l-Kummissjoni tikkunsidra din il-“ħela ta’ mħuħ” bħala waħda 
mill-kwistjonijiet ewlenin li għandhom jiġu indirizzati bħala parti mill-istrateġija ta’ tkabbir 
tagħha.

L-UE daħlet fis-seħħ politiki li jimmodernizzaw — sa fejn possibbli — il-leġiżlazzjoni dwar 
ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali mogħtija fi Stat Membru ieħor tal-UE, u b’hekk 
tiffaċilita l-mobbiltà intra-UE taċ-ċittadini u r-residenti.1 Kull professjonist, ċittadin ta’ Stat 
Membru tal-UE, li għandu kwalifika miksuba ’l barra mill-UE jeħtieġ li jikseb l-ewwel 
rikonoxximent fi Stat Membru wieħed u jeżerċita l-professjoni hemmhekk għal tliet snin 
qabel jitlob għal rikonoxximent fi Stat Membru ieħor.2 In-Netwerk Ewropew dwar il-
Migrazzjoni (EMN) wettaq stħarriġ fost l-Istati Membri dwar kif jitwettaq ir-rikonoxximent 
tal-kwalifiki professjonali miksuba ’l barra mill-Unjoni Ewropea. Ir-riżultati ta’ dan l-istħarriġ 
ġew ippubblikati fuq il-websajt tal-EMN fl-2011.3

Ċerti kategoriji ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi huma intitolati għal trattament ugwali maċ-
ċittadini tal-Istat Membru ospitanti fir-rigward tar-rikonoxximent tal-kwalifiki tal-pajjiżi terzi, 
li jfisser li dawn iridu jkunu trattati bl-istess mod bħal ċittadin bi kwalifika mhux tal-UE. Dan 
huwa l-każ għall-benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali4, ir-residenti għal żmien twil,5 id-
dententuri tal-Karta Blu tal-UE6, u ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi diġà ammessi fi Stat Membru u 
li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar Permess Uniku.7

Fir-rigward ta’ dawk li jfittxu l-ażil u l-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol, il-liġi tal-UE (id-
Direttiva dwar il-Kundizzjonijiet ta’ Akkoljenza, id-Direttiva 2003/9/KE) tagħtihom tali 
aċċess fi żmien limitu massimu ta’ 12-il xahar mill-applikazzjoni tagħhom, jekk ma tkunx 
ittieħdet deċiżjoni tal-prim’istanza dwar it-talba tagħhom. Id-Direttiva dwar il-Kundizzjonijiet 
ta’ Akkoljenza l-ġdida (id-Direttiva 2013/33/UE), adottata f’Ġunju 2013 u li l-Istati Membri 
jridu japplikaw sa mhux aktar tard minn Lulju 2015, se tqassar dan iż-żmien limitu massimu 
għal 9 xhur wara l-applikazzjoni. Il-Kummissjoni tinkoraġġixxi l-Istati Membri biex jagħtu 
aċċess għas-suq tax-xogħol lil dawk li jfittxu l-ażil kmieni kemm jista’ jkun u bl-aktar mod 
wiesa’ possibbli, sabiex jinkoraġġixxu l-integrazzjoni u l-awtosuffiċjenza tagħhom. 

Ir-rifuġjati rikonoxxuti għandhom aċċess għas-suq tax-xogħol, kif ukoll għal opportunitajiet 
ta’ edukazzjoni għall-adulti relatati mal-impjieg, taħriġ vokazzjonali u esperjenza prattika fuq 
il-post tax-xogħol, taħt l-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini tal-pajjiż f’konformità mad-
Direttiva dwar il-Kwalifiki ta’ dawk li jfittxu l-Ażil (id-Direttiva 2004/83/KE). Għall-
benefiċjarji ta’ protezzjoni sussidjarja, l-Istati Membri jistgħu attwalment jieħdu 
inkunsiderazzjoni s-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol fl-Istat Membru, iżda d-Direttiva dwar il-
                                               
1 Id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali.
2 Id-Direttiva 2005/36/KE, l-Artikolu 2(1), l-Artikolu 2(2) u l-Artikolu 3(3).
3 Mistoqsija ad hoc Nru 271 tal-EMN, “Rikonoxximent tal-Kwalifiki Professjonali miksuba ’l barra mill-Unjoni 
Ewropea”, li saret fit-3 ta’ Novembru 2010, ikkumpilata fil-11 ta’ April 2011. Disponibbli fuq 
http://emn.intrasoft-
intl.com/Downloads/download.do;jsessionid=4E635B648B40C800B023E587F2B35258?fileID=2092
4 Id-Direttiva 2004/83/KE.
5 Id-Direttiva 2003/109/KE.
6 Id-Direttiva 2009/50/KE.
7 Id-Direttiva 2011/98/UE.
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Kwalifiki ta’ dawk li jfittxu l-Ażil il-ġdida (id-Direttiva 2011/95/UE), adottata 
f’Diċembru 2011 u li l-Istati Membri jridu japplikaw sa mhux aktar tard minn Jannar 2014, se 
tallinja l-kundizzjonijiet ta’ aċċess għas-suq tax-xogħol għall-benefiċjarji ta’ protezzjoni 
sussidjarja ma’ dawk għar-rifuġjati. 

Taħt id-Direttiva dwar il-Kwalifiki ta’ dawk li jfittxu l-Ażil il-ġdida, l-Istati Membri se jkunu 
wkoll obbligati li jagħmlu sforz biex jiffaċilitaw aċċess sħiħ għall-benefiċjarji ta’ protezzjoni 
internazzjonali li ma jistgħux jipprovdu evidenza dokumentata tal-kwalifiki tagħhom biex 
jużaw skemi għall-valutazzjoni, il-validazzjoni u l-akkreditament tat-tagħlim preċedenti 
tagħhom. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni temmen li l-leġiżlazzjoni l-ġdida adottata fil-qasam tal-ażil, ladarba tiġi 
implimentata, se ttejjeb is-sitwazzjoni diffiċli ta’ dawk li jfittxu l-ażil u tar-rifuġjati, b’mod 
partikolari l-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol. Il-Kummissjoni se timmonitorja mill-qrib l-
implimentazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni l-ġdida mtejba.


