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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni (Artikolu 170(4) tar-Regoli ta’ Proëedura) li tissostitwixxi l-
mozzjoni għal riŜoluzzjoni mhux leāiŜlattiva A8-0121/2015 

RiŜoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-segwitu għall-implimentazzjoni tal-
Proëess ta’ Bolonja 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 165 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 26 tagħha, 

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 14 tagħha, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konāunta tas-Sorbonne dwar l-armonizzazzjoni u l-
arkitettura tas-sistema Ewropea tal-edukazzjoni għolja, mill-erba' ministri responsabbli 
għal dan il-qasam għal Franza, il-Āermanja, l-Italja u r-Renju Unit, iffirmata f'Pariāi fil-
25 ta' Mejju 1998 (id-Dikjarazzjoni tas-Sorbonne)1, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konāunta ta' Bolonja ffirmata fid-19 ta' Āunju 1999 
mill-Ministri tal-Edukazzjoni ta' 29 pajjiŜ Ewropew (id-Dikjarazzjoni ta' Bolonja)2, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Konferenza tal-Ministri responsabbli għall-
edukazzjoni għolja fid-19 ta' Mejju 2001 fi Praga, 

– wara li kkunsidra l-Komunikat maħruā mill-Konferenza tal-Ministri Ewropej 
responsabbli għall-Edukazzjoni Għolja li saret f’Leuven u Louvain-la-Neuve, fit-28 u d-

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf 
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf 
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29 ta’ April 20091, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Budapest-Vjenna tat-12 ta' Marzu 2010 adottata 
mill-Ministri tal-Edukazzjoni ta' 47 pajjiŜ, li uffiëjalment tat bidu għaŜ-śona Ewropea 
ta' Edukazzjoni Għolja2, 

– wara li kkunsidra l-Komunikat maħruā mill-Konferenza Ministerjali u t-Tielet Forum 
Politiku ta' Bolonja li saru f'Bukarest, fis-26 u s-27 ta' April 20123, 

– wara li kkunsidra l-Istrateāija tal-Mobilità 2020 għaŜ-śona Ewropea ta' Edukazzjoni 
Għolja (EHEA) adottata mill-Konferenza Ministerjali tal-EHEA li saret f'Bukarest fis-
26 u s-27 ta' April 20124, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/55/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Novembru 2013 li temenda d-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta' 
kwalifiki professjonali u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni 
amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern ( "ir-Regolament 
tal-IMI")5, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' Settembru 2005 biex jiāi ffaëilitat il-ħruā mill-Istati Membri ta' viŜi għal waqfiet 
qosra uniformi għar-riëerkaturi minn pajjiŜi terzi li jkunu qed jivvjaāāaw fil-Komunità 
bil-għan li jagħmlu riëerka xjentifika6, 

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Frar 2006 dwar iktar kooperazzjoni Ewropea fl-assigurazzjoni tal-kwalità tal-
edukazzjoni ogħla7, 

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' April 2008 dwar l-istabbiliment ta' Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul 
il-ħajja8, 

– wara li kkunsidra l-konkluŜjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Mejju 2009 dwar qafas 
strateāiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriā ("ET 2020")9, 

– wara li kkunsidra l-konkluŜjonijiet tal-Kunsill u tar-RappreŜentanti tal-Gvernijiet tal-
Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill, tas-26 ta' Novembru 2009 dwar l-iŜviluppar tar-

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-
Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf 
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf 
3 http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(1).pdf 
4 http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf 
5 ĀU L 354, 28.12.2013, p. 132. 
6 ĀU L 289, 3.11.2005, p. 23. 
7 ĀU L 64, 4.3.2006, p. 60. 
8 ĀU C 111, 6.5.2008, p. 1. 
9 ĀU C 119, 28.5.2009, p. 2. 
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rwol tal-edukazzjoni fi trijangolu tal-għarfien li jiffunzjona kompletament1, 

– wara li kkunsidra l-konkluŜjonijiet tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2010 dwar l-
internazzjonalizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja2, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Āunju 2011 dwar linji 
politiëi sabiex jitnaqqas it-tluq bikri mill-iskejjel3, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Āunju 2011 bit-titolu 
"śgħaŜagħ f'Moviment – il-promozzjoni tal-mobilità fit-tagħlim taŜ-ŜgħaŜagħ"4, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Mejju 2006 bit-titolu 
"Inwasslu għar-riŜultati tal-aāenda ta' modernizzazzjoni għall-universitajiet: l-
edukazzjoni, ir-riëerka u l-innovazzjoni" (COM(2006)0208), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 bit-titolu: 
"EWROPA 2020 – Strateāija għal tkabbir intelliāenti, sostenibbli u inklussiv" 
(COM(2010)2020), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Awwissu 2010 dwar 
Aāenda Diāitali għall-Ewropa (COM(2010)0245/2), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Settembru 2011 bit-
titolu "Insostnu t-tkabbir u l-impjiegi – aāenda għall-immodernizzar tas-sistemi ta' 
edukazzjoni għolja fl-Ewropa" (COM(2011)0567), 

– wara li kkunsidra r-rapport bit-titolu "Higher Education in Europe 2009: Developments 
in the Bologna Process" (L-Edukazzjoni Għolja fl-Ewropa 2009: śviluppi fil-Proëess 
ta’ Bolonja) (Eurydice, Kummissjoni Ewropea, 2009)5, 

– wara li kkunsidra r-rapport bit-titolu "Focus on Higher Education in Europe 2010: The 
Impact of the Bologna Process" (Eurydice, Kummissjoni Ewropea, 2010)6, 

– wara li kkunsidra r-rapport bit-titolu “The European Higher Education Area in 2012: 
Bologna Process Implementation Report" (IŜ-śona Ewropea ta’ Edukazzjoni Għolja fl- 
2012: Ir-Rapport dwar l-Implimentazzjoni tal-Proëess ta' Bolonja ) (Eurydice, 
Kummissjoni Ewropea, 2012)7, 

– wara li kkunsidra l-istħarriā tal-2007 tal-Ewrobarometru dwar ir-riforma fl-edukazzjoni 
għolja fost il-professjonisti tat-tagħlim8, 

                                                 
1 ĀU C 302, 12.12.2009, p. 3. 
2 ĀU C 135, 26.5.2010, p. 12. 
3 ĀU C 191, 1.7.2011, p. 1. 
4 ĀU C 199, 7.7.2011, p. 1. 
5 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf 
6 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf 
7 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138FR.pdf 
8 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf 
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– wara li kkunsidra l-istħarriā tal-2009 tal-Ewrobarometru dwar ir-riforma fl-edukazzjoni 
għolja fost l-istudenti1, 

– wara li kkunsidra l-publikazzjoni tal-Eurostat tas-16 ta' April 2009 bit-titolu "The 
Bologna Process in Higher Education in Europe – Key indicators on the social 
dimension and mobility" (Il-Proëess ta' Bolonja fl-Edukazzjoni Għolja fl-Ewropa:   
Indikaturi ewlenin dwar id-dimensjoni soëjali u l-mobilità)2, 

– wara li kkunsidra r-rapport finali tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Finanzjament 
tal-Edukazzjoni Għolja li saret f’Jerevan, fl-Armenja, fit-8 u d-9 ta' Settembru 20113, 

– wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Settembru 2008 dwar il-Proëess ta' 
Bolonja u l-mobilità tal-istudenti4, 

– wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Mejju 2010 dwar "Id-Djalogu bejn l-
Universitajiet u n-Negozji: sħubija ādida għall-modernizzazzjoni tal-universitajiet 
Ewropej5, 

– wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2012 dwar il-kontribut tal-
istituzzjonijiet Ewropej għall-konsolidazzjoni u l-progress tal-Proëess ta' Bolonja6, 

– wara li kkunsidra l-Fond Ewropew għal Investimenti Strateāiëi (FEIS)7, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0121/2015), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proëedura tiegħu, 

A. billi l-objettivi tal-proëess ta' Bologna, jiāifieri li jkun iffaëilitat li wieħed imur minn 
pajjiŜ għal ieħor biex jistudja jew jaħdem, li l-attrazzjoni tat-tagħlim tal-edukazzjoni 
għolja Ewropea tiŜdied sabiex numru kbir ta' persuni minn pajjiŜi mhux Ewropej u 
dawn qed jiāu xorta waħda biex jistudjaw u/jew jaħdmu fl-Ewropa, li Ŝ-Ŝona Ewropea 
tal-edukazzjoni għolja toffri lill-Ewropa baŜi solida ta' għarfien avvanzat ħafna ta' 
kwalità għolja u tiŜgura li l-Ewropa tiŜviluppa kemm bħala komunità paëifika kif ukoll 
bħala waħda tolleranti – jibqgħu attwali, imma li hemm bŜonn ta' evalwazzjoni u bilanë 
sabiex jiāu osservati s-suëëessi u l-aspetti negattivi fir-rigward tal-objettivi segwiti; 

B. billi l-importanza tal-proëess ta' Bolonja fis-sitwazzjoni ekonomika attwali għandha 
tkun fis-segwitu tal-objettiv tal-iŜvilupp tal-livell ta' għarfien u innovazzjoni l-aktar 
għoljin għaë-ëittadini permezz ta' aëëess wiesa' għall-edukazzjoni u l-aāāornament 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf 
2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5713011/KS-78-09-653-EN.PDF/3eb9f4ec-dc39-
4e51-a18b-b61eb7c2518b?version=1.0 
3 http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=253 
4 ĀU C 8 E, 14.1.2010, p. 18. 
5 ĀU C 161 E, 31.5.2011, p. 95. 
6 ĀU C 251 E, 31.8.2013, p. 24. 
7 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-
Investimenti Strateāiëi u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013 
(COM(2015)0010). 
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permanenti tal-għarfien; billi, għall-kuntrarju, l-implimentazzjoni tal-Proëess ta' Bolonja 
fil-pajjiŜi Ewropej u lil hinn minnhom āiet tradotta f'liberalizzazzjoni tat-tagħlim għoli, 
f'Ŝieda fil-miŜati ta' dħul u influwenza dejjem tikber tal-intrapriŜi saħansitra fi ħdan il-
kunsilli ta' amministrazzjoni stess, spiss b'detriment għall-oāāettiv tas-servizz pubbliku 
li għandu jkun dak tat-tagħlim għoli;  

C. billi l-maāāoranza tal-gradwati tat-tagħlim għoli jkollhom jgħaddu, wara l-kisba tal-
lawrja, minn "imblokk ta' prekarjetà" ta' diversi xhur jew snin, u b'hekk jiāu 
mmoltiplikati l-faŜijiet ta' prattika kif ukoll l-impjiegi prekarji jew bi kwalifiki baxxi fir-
rigward tal-lawrja miksuba; billi, meta jitqies l-objettiv tat-tnaqqis tal-insuffiëjenza tal-
kwalifiki fi ħdan l-Unjoni, ir-riforma ta' Bolonja ma rriŜultatax wisq effikaëi sal-lum;  

D. billi l-problema tal-qgħad fost iŜ-ŜgħaŜagħ ma ttejbitx wisq mill-bidu tal-kriŜi fl-2008; 
billi fl-aħħar tal-2014 fl-Unjoni kien hemm madwar 5 miljun ŜagħŜugħ u ŜagħŜugħa ta' 
taħt il-25 sena li kienu qiegħda, jiāifieri rata ta' 21,7 %; billi f'ëerti pajjiŜi Ewropej ir-
rata ta' qgħad fost iŜ-ŜgħaŜagħ qabŜet il-50 %; billi t-tnaqqis kbir fil-baāit fil-qasam tal-
edukazzjoni minn diversi Stati Membri, kif ukoll iŜ-Ŝieda kostanti fil-miŜati tal-iskejjel 
wasslu għal Ŝieda enormi fl-għadd ta' studenti bid-dejn u li jinsabu f'sitwazzjoni 
prekarja, u li jkollhom jirrikorru għal impjieg bi ħlas biex jiffinanzjaw l-istudji 
tagħhom;  

E. billi l-università hija aspett ewlieni tal-wirt, kwaŜi millenarju, li l-importanza tagħha 
għall-progress fis-soëjetà ma tistax tiāi ridotta għall-kontribut tagħha lill-ekonomija, u li 
l-iŜvilupp tagħha ma jistax ikun dipendenti biss fuq il-ħtiāijiet ekonomiëi; billi, kif 
intqal minn filosfu, "it-tiftix għall-verità u s-sbuħija għandu jkun il-karatteristika tal-
universitajiet", minbarra d-dmir tagħhom li jħejju professjonisti āodda, xjentisti, 
ināiniera, għalliema, tobba, politiëi u ëittadini;  

F. billi huwa importanti li wieħed jirrikonoxxi l-komunità universitarja kollha kemm hi (l-
għalliema, l-istudenti, il-persunal mhux akkademiku) bħala l-attur ewlieni veru tar-
riformi tal-edukazzjoni għolja, lil hinn mir-rwol ta' appoāā fil-qasam tal-koordinazzjoni, 
tar-regolazzjoni u r-riŜorsi tal-istituzzjonijiet reājonali u nazzjonali; billi l-proëess ta' 
Bolonja ffaëëja l-oppoŜizzjoni ta' parti kbira mill-komunità universitarja; billi saret 
mobilizzazzjoni kbira f'diversi pajjiŜi Ewropej kontra r-riformi marbuta mal-Proëess ta' 
Bolonja u kontra l-liberalizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja; 

G. billi din l-inizjattiva intergovernattiva ma pprovdietx soluzzjoni Ewropea komuni għal 
problemi serji f'ħafna pajjiŜi, anzi, għall-kuntrarju, aggravat  l-inugwaljanzi fl-aëëess 
għall-edukazzjoni għolja; 

H. billi wieħed mill-objettivi tal-Proëess ta' Bolonja huwa li jiāu appoāāati l-mobilità u l-
internazzjonalizzazzjoni, kif ukoll li jiāu Ŝgurati l-kompatibilità u l-komparabilità fl-
istandards u l-kwalità ta' sistemi differenti ta' edukazzjoni għolja, filwaqt li tiāi 
rispettata l-awtonomija tal-universitajiet, u b'hekk jingħata kontribut għall-ħolqien ta' 
Ŝona Ewropea verament demokratika kapaëi toffri opportunitajiet indaqs għaë-ëittadini; 
billi għad hemm ostakli sinifikanti għall-mobilità, f'termini ta' drittijiet soëjali, ta' 
kapaëitajiet finanzjarja tal-individwi kkonëernati u ta' sterjotipi soëjokulturali, u dan 
jirriŜulta fil-fatt li attwalment 3 % biss tal-istudenti jistgħu jibbenefikaw mill-mobilità; 
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I. billi hija meħtieāa valutazzjoni tal-progress li sar tul dawn l-aħħar 15-il sena, kif ukoll l-
aspetti negattivi ffaëëjati, u billi din il-valutazzjoni għandha tirrefletti kemm ir-riŜultati 
tal-proāett f'termini ta' kooperazzjoni intrareājonali u kemm il-problemi u l-
oppoŜizzjoni li jippersistu, kif ukoll in-nuqqas ta' uniformità fl-ilħuq tal-objettivi; 

J. billi huwa indispensabbli, partikolarment f'dan iŜ-Ŝmien ta' kriŜi ekonomika, li l-
edukazzjoni, it-taħriā, inkluŜ it-taħriā vokazzjonali, l-għarfien u r-riëerka jkomplu 
jibbenefikaw minn appoāā finanzjarju, li, barra minn hekk, għandu jkompli jiŜdied; 

K. billi, f’dan il-kuntest li qed jinbidel kostantement, huwa neëessarju li nitgħallmu mill-
falliment ta' dan il-proëess, li dan jintemm u li tiāi rikonoxxuta l-importanza kruëjali ta' 
edukazzjoni pubblika għolja, mingħajr ħlas, aëëessibbli għal kulħadd u li tippermetti l-
emanëipazzjoni individwali u kollettiva, sabiex issir ħidma għall-iŜvilupp ta' kull pajjiŜ 
u tas-soëjetà fit-totalità tagħha; 

Ir-rwol tal-Proëess ta’ Bolonja 

1. Jinnota li l-edukazzjoni u r-riëerka huma wieħed mill-pilastri ewlenin ta' kwalunkwe 
soëjetà, li għandhom ikunu l-kompitu tas-servizz pubbliku u jiffavorixxu l-kultura, id-
diversità u l-valuri demokratiëi, sabiex iħejju l-istudenti biex isiru ëittadini attivi u 
jippermettu l-emanëipazzjoni individwali u kollettiva; jenfasizza li huwa kruëjali, jekk 
wieħed irid jindirizza l-flaāell tal-faqar, l-inugwaljanzi soëjali u l-qgħad, b'mod 
partikolari l-qgħad fost iŜ-ŜgħaŜagħ, li titrawwem l-inkluŜjoni soëjali, filwaqt li l-
gvernijiet jinvestu iktar fl-edukazzjoni; ifakkar li l-edukazzjoni taqa' taħt ir-
responsabbiltà tal-Istati Membri u li huwa importanti li jiāu appoāāati finanzjarjament l-
istabbilimenti ta' edukazzjoni għolja permezz ta' għotjiet pubbliëi suffiëjenti li 
jissodisfaw il-bŜonnijiet tal-popli; 

2. Ifakkar li l-baāit allokat għall-edukazzjoni jirrappreŜenta investiment għall-āejjieni; 
jopponi, għalhekk, it-tnaqqis kbir fil-baāit fil-qasam tal-edukazzjoni minn diversi Stati 
Membri, kif ukoll iŜ-Ŝieda kostanti fil-miŜati tal-iskejjel, li jwasslu għal Ŝieda enormi fl-
għadd ta' studenti bid-dejn u li jinsabu f'sitwazzjoni prekarja, u li jkollhom jirrikorru 
għal impjieg bi ħlas biex jiffinanzjaw l-istudji tagħhom; iqis li dawn il-fenomeni 
għandhom impatt negattiv fuq it-tisħiħ tad-dimensjoni soëjali tal-edukazzjoni u jfakkar 
fil-ħtieāa ta' finanzjament pubbliku adegwat sabiex l-universitajiet ikunu jistgħu 
jeŜerëitaw ir-rwol tagħhom;  

3. Jitlob lill-Istati Membri, f'dan il-perjodu ta' kriŜi ekonomika u soëjali, inaqqsu jew 
jiffriŜaw l-ispejjeŜ ta' reāistrazzjoni, fejn dawn jeŜistu, sabiex jiāi evitat li dawn 
jikkostitwixxu ostaklu addizzjonali għall-aëëess għall-edukazzjoni għolja għall-
maāāoranza tan-nies; jitlob lill-Unjoni u lill-Istati Membri jiprrevedu tisħiħ tal-baāit 
tagħhom għall-edukazzjoni, b'mod partikolari għal dak li jikkonëerna l-boroŜ ta' studju 
u l-għotjiet;  

4. Jenfasizza li t-tixrid tal-għarfien, it-tagħlim u r-riëerka jikkontribwixxu favur is-sens ta' 
ëittadinanza; jissottolinja wkoll il-bŜonn li ssir konsultazzjoni fi ħdan il-komunità tal-
edukazzjoni għolja (għalliema, studenti u ħaddiema mhux akkademiëi) sabiex wieħed 
jifhem aħjar l-oppoŜizzjoni għar-riformi marbuta mal-Proëess ta' Bolonja, u jenfasizza 
wkoll il-ħtieāa li tiāi ggarantita edukazzjoni pubblika li tkun bla ħlas u aëëessibbli għal 
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kulħadd u li twieāeb għall-bŜonnijiet tas-soëjetà; 

5. Jinnota li r-riformi ta' Bolonja wasslu għall-istabbiliment ta' śona Ewropea ta' 
Edukazzjoni Għolja); jenfasizza li waħda mill-prijoritajiet tal-proëess ta' Bolonja hija li 
jkun iggarantit li kull student li jinkiteb f'università Ewropea jkollu l-possibilità li jikseb 
lawrja li tkun rikonoxxuta f'kull Stat li jipparteëipa fil-proëess; jinnota li dawn l-
objettivi sa issa għadhom ma ntlaħqux u li l-implimentazzjoni tal-proëess ta' Bolonja u 
tar-riformi li jakkumpanjawh minflok wasslet biex toħloq kompetizzjoni bejn il-lawrji u 
l-istituzzjonijiet, kif ukoll il-formazzjoni ta' āerarkija tagħhom, l-istabbiliment ta' 
edukazzjoni b'veloëitajiet differenti u l-eskluŜjoni ta' ëerti studenti;  

6. Jinnota li fil-pajjiŜi fejn il-Proëess ta' Bolonja āie implimentat, dan āeneralment wassal 
għal tnaqqis fil-livell ta' rappreŜentanza tal-komunità universitarja fi ħdan l-entitajiet 
diriāenti, b'mod partikolari tal-istudenti, għall-benefiëëju tal-atturi ekonomiëi, 
partikolarment l-impriŜi l-kbar;  

L-isfidi u l-prijoritajiet  

7. Jitlob evalwazzjoni u bilanë globali tal-Proëess ta' Bolonja sabiex jiāu determinati r-
riŜultati poŜittivi u negattivi fir-rigward tal-objettivi stabbiliti minnu; jenfasizza n-
neëessità li jitqiesu d-diffikultajiet, l-ostakli u n-nuqqas ta' fehim iffaëëjati, inkluŜ mid-
dinja universitarja, sabiex tiāi Ŝviluppata edukazzjoni ta' kwalità u aëëessibbli għal 
kulħadd;  

8. Jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw il-possibbiltà li joħolqu statut soëjali 
speëifiku għaŜ-ŜgħaŜagħ sabiex tiāi garantita l-awtonomija tagħhom (aëëess għall-
akkomodazzjoni, assistenza għall-ħtiāijiet tagħhom, aëëess għall-isport, għall-kultura u 
għall-attivitajiet rikreattivi) u jistabbilixxu sistemi ta' għotjiet, b'mod partikolari għaŜ-
ŜgħaŜagħ li qed jitħarrāu jew li qed ifittxu l-ewwel impjieg;  

9. Jopponi l-"alleanzi tal-għarfien" u l-"alleanzi tal-ħiliet settorjali", li fihom l-
istituzzjonijiet tat-tagħlim għoli u l-intrapriŜi jiŜviluppaw programmi komuni "biex jiāu 
antiëipati n-nuqqasijiet ta' ħiliet";  jenfasizza l-fatt li dawn il-programmi jwasslu għal 
tisħiħ tas-subordinazzjoni tal-edukazzjoni għolja għall-interessi tal-intrapriŜi l-kbar u 
sabiex l-edukazzjoni tiāi ridotta għall-aspetti tan-negozju tagħha;  

10. Jopponi l-aëëelerazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Proëess ta' Bolonja; jenfasizza l-
importanza li tiāi ppreservata d-diversità fit-tagħlim, partikolarment id-diversità tal-
lingwi; iħeāāeā b'urāenza lill-Istati Membri biex iŜidu l-ammont ta' boroŜ ta' studju u 
biex jiggarantixxu aëëess faëli għal dawn il-boroŜ; 

11. Jistieden lill-Istati Membri, il-pajjiŜi taŜ-śona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja kif ukoll 
l-Unjoni kollha kemm hi, biex jieħdu kont tal-kritika u l-oppoŜizzjoni mill-komunità 
universitarja fil-konfront tal-proëess ta' Bolonja, u biex jaħdmu għal riformi li 
jiggarantixxu aëëess universali reali għall-edukazzjoni pubblika għolja, mingħajr ħlas u 
ta' kwalità, minflok il-miŜuri attwali; 

12. Jistieden id-djalogu bejn il-gvernijiet, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u l-istituti 
ta' riëerka sabiex ikunu jistgħu jimmiraw aħjar lejn l-uŜu mogħti lill-fondi disponibbli u 
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jottimizzawh u jagħmluh aktar effikaëi, u jopponi tnaqqis fil-finanzjament tal-
edukazzjoni għolja filwaqt li oqsma oħra tal-baāit ma jiāux ikkonëernati; 

13. Jistieden lill-gvernijiet itejbu l-effikaëja tal-finanzjament pubbliku favur l-edukazzjoni u 
jirrispettaw l-objettiv ewlieni tal-Unjoni, li huwa li 3 % tal-PDG tal-Ewropew jiāi 
investit fir-riëerka; jenfasizza li finanzjament pubbliku ambizzjuŜ favur l-edukazzjoni u 
r-riëerka huwa meħtieā, peress li dan jikkostitwixxi strumenti kruëjali biex jiāi ggarantit 
l-aëëess għal edukazzjoni ta' kwalità għal kulħadd, kif ukoll biex jiāu miāāielda l-kriŜi 
ekonomika u l-qgħad; 

14. Jenfasizza r-rwol tas-suāāetti tax-xjenza, it-teknoloāija, l-ināinerija u l-matematika u l-
importanza tagħhom għas-soëjetà; jenfasizza l-bŜonn li tiāi ppreservata d-diversità tal-
fergħat tal-istudju (partikolarment fix-xjenzi umani), tal-edukazzjoni, tal-metodi 
pedagoāiëi u tas-sistemi universitarji fi ħdan l-Unjoni Ewropea; iqis li hemm bŜonn li 
tinŜamm il-kompoŜizzjoni nazzjonali tal-lawrji għal dan l-iskop, filwaqt li jiāi promoss 
ir-rikonoxximent reëiproku tal-lawrji u tal-kwalifiki bejn l-Istati Membri; 

15. Jiddeplora l-fatt li s-Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u t-Trasferiment ta' Krediti 
(ECTS) tiāi mibnija bħala medda ta' ħiliet āenerali superfiëjali li jissodisfaw biss il-
ħtiāijiet tas-suq filwaqt li, għall-kuntrarju, l-istudenti jkunu jistgħu japprofondixxu l-
għarfien tagħhom fis-suāāetti magħŜula minnhom; 

16. Jenfasizza l-importanza li jiāu ggarantiti r-rikonoxximent u l-kompatibilità reëiproki tat-
titli universitarji għat-tisħiħ tas-sistema ta' garanzija tal-kwalità fil-livell Ewropew u fil-
pajjiŜi membri kollha taŜ-śona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja; 

17. Ifakkar li l-edukazzjoni hija fir-responsabbiltà pubblika tal-Istati Membri u li huwa 
importanti li l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jirëievu appoāā finanzjarju, l-
ewwel u qabel kollox permezz ta' għotjiet pubbliëi suffiëjenti;  

18. Jenfasizza l-importanza tal-objettiv li l-proporzjon tal-popolazzjoni li għandha bejn 30 u 
34 sena, li tkun kisbet kwalifika fl-edukazzjoni għolja u li tkun akwistat il-ħiliet u l-
kwalifiki xierqa biex issib impjieg sodisfaëenti tiŜdied għal 40 %; jenfasizza l-ħtieāa li 
r-riŜultati ta' ex studenti jiāu analizzati mill-aspett tal-impjiegi, sabiex jiāi determinat 
f'liema miŜura r-riformi tal-edukazzjoni għolja wieābu għall-objettivi ta' inseriment 
professjonali aħjar kif stabbiliti mill-proëess ta' Bolonja;  Jinnota, għalhekk, l-impenn 
tal-Kummissjoni favur it-titjib tad-disponibilità ta' din id-data;  jitlob evalwazzjoni u 
bilanë globali ta' dan il-proëess sabiex jiāu analizzati r-riŜultati poŜittivi u negattivi fir-
rigward tal-objettivi stabbiliti minnu; jissottolinja l-ħtieāa li jitqiesu d-diffikultajiet, l-
ostakli u n-nuqqas ta' fehim iffaëëjati, inkluŜ mid-dinja universitarja;  

19. Jinnota li l-mobilità tal-istudenti, l-għalliema, ir-riëerkaturi u l-persunal mhux 
akkademiku tikkostitwixxi waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-Proëess ta' Bolonja; 
jistieden lill-Istati Membri jimmoltiplikaw il-possibilitajiet ta' mobilità u jtejbu l-kwalità 
tagħha permezz tal-għoti ta' boroŜ ta' studju u għotjiet, u mhux self, li jwassal għal dejn 
akbar tal-istudenti; jenfasizza l-ħtieāa li jintlaħaq l-objettiv kwantitattiv ta' 20 % tal-
mobilità tal-istudenti sal-orizzont 2020;  

20. Jitlob l-inkorporazzjoni gradwali tal-mobilità tal-istudenti fil-kurrikuli universitarji 
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uffiëjali; jistieden lill-Unjoni, lill-Istati Membri u lill-universitajiet jippromwovu l-
introduzzjoni ta' programmi ta' skambji għall-maāāoranza ta' parteëipanti billi 
jistabbilixxu mekkaniŜmi ta' informazzjoni u ta' appoāā finanzjarju u amministrattiv 
għall-istudenti, l-akkademiëi u l-persunal kollha sabiex irawmu flussi ta' mobilità 
strutturati u billi jsaħħu dawn il-programmi permezz ta' mezzi ta' finanzjament adegwati 
u aktar qawwija u li jistrieħu fuq kriterji soëjali; 

21. Jissottolinja li huwa neëessarju li studenti u għalliema tal-edukazzjoni għolja artistika u 
muŜikali jkunu rappreŜentati b'mod āust fil-programmi ta' mobilità tal-Unjoni; 

22. Jopponi l-fatt li evalwazzjonijiet tal-Kummissjoni jkunu bbaŜati fuq l-għodda 
pluridimensjonali ta' klassifikazzjoni tal-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja, peress li 
din l-għodda ma tqisx id-diversità tal-fergħat u t-tagħlim akkademiëi u lanqas id-
diversità lingwistika fil-pubblikazzjonijiet universitarji; iqis li dan it-tip ta' 
klassifikazzjoni jāib miegħu riskju ta' kompetizzjoni bejn l-istituzzjonijiet u t-tagħlim; 
jenfasizza l-bŜonn ta' kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet iffokat fuq l-iskambju u l-
valorizzazzjoni tal-għarfien u tar-riëerka; 

23. Jirrikonoxxi r-rwol ëentrali tal-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja fil-promozzjoni tal-
mobilità u fil-produzzjoni ta' gradwati u riëerkaturi li jippossjedu għarfien u ħiliet; 

24. Jistieden lill-Istati Membri, lill-Unjoni u liŜ-śona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja 
jsaħħu l-mobilità billi jrawmu t-tagħlim tal-lingwi, billi jneħħu l-ostakli amministrattivi, 
jipprovdu mekkaniŜmu ta' appoāā finanzjarju adegwat u billi jiggarantixxu t-
trasferibilità tal-boroŜ ta' studju u l-krediti; jinnota li l-mobilità tibqa' inqas aëëessibbli 
għall-istudenti li āejjin minn sfondi inqas vantaāājati; 

25. Jenfasizza, fir-rigward tal-ħolqien u t-twettiq tal-programmi, l-iŜvilupp tal-paradigma 
edukattiva lejn approëë iktar iëëentrat fuq l-istudenti u li jivvalorizza l-iŜvilupp 
personali tal-istudenti; jissottolinja l-importanza tal-parteëipazzjoni tal-istudenti fil-
governanza tal-edukazzjoni għolja; 

26. Jenfasizza l-ħtieāa li jingħataw opportunitajiet wiesgħa għat-tagħlim tul il-ħajja, u għal 
forom kumplementari ta' tagħlim bħalma huma l-edukazzjoni mhux formali u dik 
informali li huma essenzjali għall-iŜvilupp tal-ħiliet mhux tekniëi; jinsisti fuq il-fatt li l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja għandu jkollhom rwol prinëipali biex jiŜguraw il-
karrieri professjonali, billi jippermettu r-ritorn għat-tagħlim għall-impjegati li jitiflu l-
impjieg tagħhom jew li l-kuntratt tax-xogħol tagħhom ikun wasal jiex jispiëëa, filwaqt li 
jiffavorixxu mobilità volontarja u l-promozzjoni professjonali lejn impjiegi stabbli u 
mħallsa tajjeb; 

27. Jistieden ukoll li jiāi esplorat il-potenzjal sħiħ tat-teknoloāiji l-āodda, id-
diāitalizzazzjoni u l-ICT sabiex l-edukazzjoni u t-taħriā jiāu arrikkiti; 

28. Jenfasizza li huwa meħtieā li r-refuājati jkollhom aëëess għall-istituzzjonijiet kollha li 
jinsabu fiŜ-śona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja sabiex ikunu jistgħu jibnu ħajja 
awtonoma grazzi għall-edukazzjoni; jinsab imħasseb dwar is-sitwazzjoni tal-istudenti li 
āejjin minn pajjiŜ terzi, li ħafna drabi hija partikolarment prekarja matul u wara l-istudji 
tagħhom; jenfasizza l-fatt li l-element "attraenti" tal-edukazzjoni għolja fl-Ewropa 
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jinsab ukoll fil-kapaëitajiet ta' akkoljiment ta' dawn l-istudenti, irrispettivament min-
nazzjonalità tagħhom; jitlob, konsegwentement, lill-Istati Membri jintroduëu proëessi ta' 
regolarizzazzjoni għall-istudenti kollha rreāistrati fl-universitajiet; 

29. Jistieden l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja joħolqu programmi ta' 
kooperazzjoni u ta' riëerka āodda bbaŜati fuq l-interess reëiproku flimkien mal-
istituzzjonijiet ta' pajjiŜi terzi, b'mod partikolari dawk li jinsabu f'Ŝoni ta' kunflitt, sabiex 
jippermettu l-aëëess għall-edukazzjoni għolja u għat-taħriā tal-istudenti tagħhom, u dan, 
mingħajr ebda diskriminazzjoni; jissuāāerixxi b'mod partikolari l-ħolqien ta' sħubiji 
bejn l-universitajiet tal-Unjoni u l-universitajiet Palestinjani; jitlob lill-Kummissjoni 
tappoāāa dan it-tip ta' programmi; 

30. Jinnota li huma ftit biss l-Istati Membri li ħolqu strateāija komprensiva biex jinkludu l-
istudenti minn sfondi soëjoekonomiëi Ŝvantaāājati fl-edukazzjoni għolja u li pprovaw 
jindirizzaw il-problema tal-hekk imsejjaħ filtru soëjali; 

31. Jenfasizza r-rwol tal-edukazzjoni, il-kwalità tagħha u l-missjoni tagħha fil-formazzjoni 
tal-āenerazzjonijiet futuri, il-kontribut tagħha għal koeŜjoni soëjali u ekonomika usa', 
kif ukoll għall-ħolqien ta' impjiegi stabbli u remunerati tajjeb; jitlob, f'dan ir-rigward, 
rikonoxximent aħjar tal-korp tal-għalliema; 

32. Jitlob li jsiru sforzi fil-livell ekonomiku u soëjali biex tittejjeb l-inkluŜjoni soëjali billi 
jiāi pprovdut aëëess āust u miftuħ għal edukazzjoni ta' kwalità għal kulħadd, billi jiāi 
ffaëilitat ir-rikonoxximent tal-kwalifiki akkademiëi u professjonali, kif ukoll tal-perjodi 
ta' studju barra mill-pajjiŜ u tal-għarfien miksub preëedentement, tal-programmi tal-
ħiliet mhux tekniëi u t-tagħlim formali u dak informali, u billi tiāi pprovduta 
edukazzjoni rilevanti lil popolazzjoni ta' studenti diversifikata permezz tat-tagħlim tul 
il-ħajja; 

33. Jenfasizza r-rwol tal-mobilità fi ħdan is-settur tal-edukazzjoni fit-tagħlim interkulturali 
u li r-riformi tal-edukazzjoni għolja għandhom jinkludu miŜuri attivi biex jiffavorixxu l-
għarfien interkulturali u r-rispett reëiproku fost l-istudenti; 

o 

o  o 

34. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riŜoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri. 

Or. fr 


