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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta ghal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-
twaqqif ta’ Qafas Ewropew għall-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja
(COM (2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163 (COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM 
(2006)0479)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 149(4) u 150(4) tat-Trattat KE, skond 
liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0294/2006),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija u tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
(A6-0245/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 1

(1) L-iżvilupp tat-tagħrif, il-ħiliet u l-
kompetenza taċ-ċittadini hija kruċjali għall-
kompetittività u l-koeżjoni soċjali fil-
Komunità. Il-parteċipazzjoni fit-tagħlim tul 
il-ħajja u l-użu tal-kwalifiki għandha
għalhekk tiġi promossa u mtejba fil-livelli 
nazzjonali u tal-Komunità.

(1) L-iżvilupp u r-rikonoxximent tat-tagħrif, 
il-ħiliet u l-kompetenza kollha taċ-ċittadini 
u l-evalwazzjoni tar-riżultati tat-tagħlim 
jiżguraw l-istandard tal-kwalifiki u huma
kruċjali għall-iżvilupp individwali, il-
kompetittività, il-kwalità tax-xogħol, l-
impjieg u l-koeżjoni soċjali fil-Komunità, 
sabiex tkun iffaċilitata l-mobilità 
transnazzjonali għall-ħaddiema u għal min 

  
1 Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
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jitgħallem biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
provvista u d-domanda fis-suq tax-xogħol 
Ewropew. L-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja u l-parteċipazzjoni fit-tagħlim tul il-
ħajja għal kulħadd, inklużi persuni 
żvantaġġjati, u l-użu tal-kwalifiki għandhom
għalhekk jiġu promossi u mtejba fil-livelli 
nazzjonali u tal-Komunità.

Emenda 2
Premessa 5

(5) Fil-kuntest tal-proċess ta’ Kopenħagen, 
il-Konklużjonijiet tal-Kunsill u r-
Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta’ l-Istati 
Membri li jiltaqgħu fi ħdan il-Kunsill tal-15 
ta’ Novembru 2004 dwar il-prijoritajiet tal-
Futur ta’ Kooperazzjoni Ewropea mtejba fl-
edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali ta
prijorità lill-iżvilupp ta’ Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki miftuħ u flessibbli, bbażat fuq it-
trasparenza u l-fiduċja reċiproċi, li għandu 
jkun referenza komuni li tkopri kemm l-
edukazzjoni kif ukoll it-taħriġ.

Fil-kuntest tal-proċess ta’ Kopenħagen, il-
Konklużjonijiet tal-Kunsill u r-
Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta’ l-Istati 
Membri li jiltaqgħu fi ħdan il-Kunsill tal-15 
ta’ Novembru 2004 dwar il-prijoritajiet tal-
Futur ta’ Kooperazzjoni Ewropea mtejba fl-
edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali taw
prijorità lill-iżvilupp ta’ Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki miftuħ u flessibbli, ibbażat fuq it-
trasparenza, il-flessibilità u l-fiduċja 
reċiproċi, li għandu jkun referenza komuni li 
tkopri kemm l-edukazzjoni kif ukoll it-
taħriġ.

Emenda 3
Premessa 5 a (ġdida)

(5a) Il-validazzjoni tar-riżultati tat-
tagħlim mhux formali u informali 
għandha tkun promossa skond il-
Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-
Prinċipji Ewropej Komuni għall-
identifikazzjoni u l-validazzjoni ta' 
tagħlim mhux formali u informali tat-28 
ta' Mejju 2004.

Emenda 4
Premessa 7

(7) Din ir-Rakkomandazzjoni tieħu kont tad-
Deċiżjoni Nru 2241/2004/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 
2004 dwar qafas uniku tal-Komunità għat-

(7) Din ir-Rakkomandazzjoni tqis id-
Deċiżjoni Nru 2241/2004/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 
2004 dwar qafas uniku tal-Komunità għat-
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trasparenza tal-kwalifiki u l-kompetenzi 
(Europass) u r-rakkomandazzjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [...] dwar 
kompetenzi ewlenin għat-tagħlim tul il-
ħajja.

trasparenza tal-kwalifiki u l-kompetenzi 
(Europass) u r-Rakkomandazzjoni
2006/962/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar 
kompetenzi ewlenin għat-tagħlim tul il-
ħajja.

Emenda 5
Premessa 8

(8) Din ir-Rakkomandazzjoni hija 
kompatibbli mal-qafas għal Qasam 
Ewropew għall-Edukazzjoni Ogħla u 
deskritturi taċ-ċiklu adottat mill-ministri fil-
laqgħa dwar l-edukazzjoni ogħla f’Bergen 
f’Mejju 2005. 

(8) Din ir-Rakkomandazzjoni tibni fuq il-
qafas għal Qasam Ewropew għall-
Edukazzjoni Ogħla u deskritturi taċ-ċiklu 
miftiehma mill-ministri għall-edukazzjoni 
ogħla f'45 pajjiż Ewropew fil-laqgħa
tagħhom f’Bergen f’Mejju 2005 fi ħdan il-
qafas tal-Proċess ta' Bolonja (il-qafas ta' 
Bergen). 

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jinbena fuq żviluppi li saru u li diġà huma karatteristika ta' l-edukazzjoni 
Ewropea.

Emenda 6
Premessa 8 a (ġdida)

(8a) Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-
Assigurazzjoni tal-Kwalità ta' l-
Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali tat-18 
ta' Mejju 20041, ir-Rakkomandazzjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' 
Frar 2006 dwar aktar koperazzjoni 
Ewropea fl-assigurazzjoni tal-kwalità ta' l-
edukazzjoni ogħla2 u l-Istandards u l-Linji 
gwida għall-assigurazzjoni tal-Kwalità fil-
Qasam ta' l-Edukazzjoni Ogħla Ewropea 
miftiehma fi ħdan il-qafas ta' Bergen ta' 
Mejju 2005 fihom prinċipji komuni għall-
assigurazzjoni tal-kwalità, li għandhom 
ikunu l-bażi ta' l-implimentazzjoni tal-
Qafas Ewropew għall-Kwalifiki, filwaqt li l-
attenzjoni tkun ikkonċentrata, minħabba l-
approċċ globali tiegħu, mhux biss fuq l-
universitajiet iżda wkoll fuq ir-rekwiżiti 
partikulari tas-suq ta' l-impjieg - filwaqt li 
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jiġu rispettati r-responsabiltajiet nazzjonali. 
2Dok. 9599/04
2ĠU L 64, 4.3.2006, p. 60.

Emenda 7
Premessa 10

(10) L-għan ta' din ir-Rakkomandazzjoni 
huwa li toħloq qafas ta’ referenza komuni 
li għandu jservi bħala mezz ta’ traduzzjoni 
bejn is-sistemi differenti ta’ kwalifiki u l-
livelli tagħhom, kemm għall-edukazzjoni 
ġenerali u ogħla kif ukoll għall-
edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. Dan 
iżid it-trasparenza, il-kumparabbiltà u l-
portabbiltà tal-kwalifiki taċ-ċittadini fl-
Istati Membri differenti. Il-Qafas Ewropew 
tal-Kwalifiki għandu aktar minn hekk 
jippermetti organizzazzjonijiet 
internazzjonali settorjali biex jirrelataw is-
sistemi tal-kwalifiki tagħhom għal punt ta’ 
referenza komuni u hemm jiffaċilita t-
tqegħid ta’ dawn il-kwalifiki fi ħdan is-
sistemi nazzjonali ta’ kwalifiki. Din ir-
rakkomandazzjoni għalhekk 
tikkontribwixxi għal għanijiet usa’ fil-
promozzjoni tat-tagħlim tul il-ħajja u żieda 
fil-mobbiltà tal-ħaddiem u studenti. 

(10) L-għan ta' din ir-Rakkomandazzjoni 
huwa li jinħoloq qafas ta’ referenza 
komuni li għandu jservi bħala mezz ta’ 
traduzzjoni bejn is-sistemi differenti ta’ 
kwalifiki u l-livelli tagħhom, kemm għall-
edukazzjoni ġenerali u ogħla kif ukoll 
għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. 
Dan itejjeb it-trasparenza, il-kumparabiltà
u l-portabiltà tal-kwalifiki taċ-ċittadini u l-
użu ta' ċertifikati ta' kwalifika maħruġa 
f'livell nazzjonali u settorjali fl-Istati 
Membri differenti. Il-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki għandu jippermetti sistemi u 
metodi differenti ta' edukazzjoni u taħriġ. 
Kull livell ta' kwalifika, bħala prinċipju, 
għandu jkun jista' jintlaħaq f'diversi 
oqsma ta' l-edukazzjoni u tal-karriera. Il-
Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għandu aktar 
minn hekk jippermetti organizzazzjonijiet 
internazzjonali settorjali biex jirrelataw is-
sistemi tal-kwalifiki tagħhom għal punt ta’ 
referenza komuni u għalhekk jiffaċilita r-
rabtiet ma' u t-tqegħid ta’ dawn il-
kwalifiki fi ħdan is-sistemi nazzjonali ta’ 
kwalifiki. Din ir-Rakkomandazzjoni,
għalhekk, għandha tkun segwita b'mod 
konsistenti u għandha tintwera fiduċja 
reċiproka sabiex ikun żgurat il-ħolqien ta' 
prinċipji trasparenti ta' l-assigurazzjoni 
tal-kwalità, peress li din ir-
Rakkomandazzjoni bin-natura tagħha li 
ma torbotx tikkontribwixxi wkoll għall-
iskambju ta' informazzjoni u esperjenza 
miksuba, kif ukolll għall-għanijiet usa’ 
tat-titjib ta' l-opportunitajiet ta' l-
edukazzjoni, il-promozzjoni tat-tagħlim tul 
il-ħajja u ż-żieda ta' l-adattabilità, l-
impjegabilità, l-integrazzjoni soċjali u l-
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mobiltà transnazzjoanli tal-ħaddiema u l-
istudenti.

Emenda 8
Premessa 10 a (ġdida)

(10a) Din ir-Rakkomandazzjoni għandha 
tikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni 
tas-sistemi ta' l-edukazzjoni u tat-taħriġ, 
għar-rabta li hemm bejn l-edukazzjoni, it-
taħriġ u l-impjieg u l-bini ta' pontijiet bejn 
it-tagħlim formali, mhux formali u 
informali. 

Emenda 9
Premessa 10 b (ġdida)

(10b) B'rabta mar-rikonoxximent u ċ-
ċertifikazzjoni ta' kwalifiki mhux formali, 
għandha tingħata attenzjoni partikulari 
għall-kwalifiki miksuba minn irġiel u nisa 
waqt li jkunu qed jieħdu ħsieb u jrabbu t-
tfal jew persuni oħra li jiddependu 
minnhom. 

Emenda 10
Premessa 11

(11) Din ir-Rakkomandazzjoni 
tikkonforma mal-prinċipju tas-sussidjarjetà 
msemmi fl-Artikolu 5 tat-Trattat sakemm l-
għan ikun li jappoġġa u jissupplimenta l-
azzjoni ta’ l-Istati Membri billi jiffaċilita 
aktar kooperazzjoni bejniethom biex 
tiżdied it-trasparenza u għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà u t-tagħlim tul il-ħajja. Din ir-
Rakkomandazzjoni tikkonforma mal-
prinċipju tal-proporzjonalità msemmi f’dak 
l-Artikolu minħabba li ma jissostitwixxix u 
lanqas ma jiddefinixxi s-sistemi ta' 
kwalifiki nazzjonali u/jew il-kwalifiki. Il-
Qafas Ewropew għall-Kwalifiki ma 
jiddeskrivix kwalifiki speċifiċi jew 
kompetenzi individwali u kwalifika 

(11) Din ir-Rakkomandazzjoni 
tikkonforma mal-prinċipju tas-sussidjarjetà 
msemmi fl-Artikolu 5 tat-Trattat sakemm l-
għan ikun li jappoġġa u jissupplimenta l-
azzjoni ta’ l-Istati Membri billi jiffaċilita 
aktar kooperazzjoni bejniethom biex 
tiżdied it-trasparenza u għall-promozzjoni 
tal-mobiltà u t-tagħlim tul il-ħajja, u se 
tkun implimentata skond il-leġiżlazzjoni u 
l-prattika nazzjonali. Din ir-
Rakkomandazzjoni tikkonforma mal-
prinċipju tal-proporzjonalità msemmi f’dak 
l-Artikolu minħabba li ma tissostitwixxix u 
lanqas ma tiddefinixxi s-sistemi ta' 
kwalifiki nazzjonali u/jew il-kwalifiki. Il-
Qafas Ewropew għall-Kwalifiki ma 
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partikolari għandha titqiegħed fil-livell 
xieraq tal-Qafas Ewropew għall-Kwalifiki 
permezz tas-sistema nazzjonali tal-
kwalifiki rilevanti.

jiddeskrivix kwalifiki speċifiċi jew 
kompetenzi individwali u kwalifika 
partikolari għandha tkun referenzjata 
għal-livell xieraq tal-Qafas Ewropew 
għall-Kwalifiki permezz tas-sistemi
nazzjonali tal-kwalifiki rilevanti.

Emenda 11
Rakkomandazzjoni 1

1. Jużaw il-Qafas Ewropew għall-Kwalifiki 
bħala għodda ta’ referenza biex 
jikkomparaw il-livelli tal-kwalifiki fuq 
sistemi differenti tal-kwalifiki fi ħdan 
perspettiva għat-tagħlim tul il-ħajja;

1. Jużaw il-Qafas Ewropew għall-Kwalifiki 
bħala għodda ta’ referenza biex 
jikkomparaw il-livelli tal-kwalifiki fuq 
sistemi differenti tal-kwalifiki fi ħdan 
perspettiva għat-tagħlim tul il-ħajja filwaqt li 
jkunu rispettati u integrati d-diversità 
għanja u l-ħiliet speċjali tat-territorji 
kostitwenti ta' l-Unjoni Ewropea, kif ukoll 
id-diversità tas-sistemi ta' edukazzjoni 
nazzjonali u l-mod kif jinteraġixxu mas-
swieq tax-xogħol nazzjonali, b'mod 
partikulari minn perspettiva kulturali, 
ekonomika, demokratika, soċjali u 
individwali, u filwaqt li jitħaddnu 
ekonomija Ewropea bbażata fuq l-għerf u l-
ikbar integrazzjoni possibbli permezz tas-
suq Ewropew ta' l-impjieg, mingħajr 
diskriminazzjoni jew esklużjoni;

Emenda 12
Rakkomandazzjoni 2

2. Jirrelataw is-sistemi nazzjonali tal-
kwalifiki tagħhom mal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki sa l-2009, b’mod partikolari billi 
jiġu referenzjati b’mod trasparenti l-livelli 
tal-kwalifiki tagħhom mal-livelli stabbiliti 
fl-Anness I, u billi jiġi żviluppat qafas tal-
kwalifiki nazzjonali, fejn adatt skond il-
leġiżlazzjoni u l-prattika nazzjonali;

2. Jirrelataw is-sistemi nazzjonali tal-
kwalifiki tagħhom mal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki sa l-2010, b’mod partikolari billi 
jiġu referenzjati b’mod trasparenti l-livelli 
tal-kwalifiki tagħhom mal-livelli stabbiliti 
fl-Anness I, u, fuq bażi volontarja, billi jiġi 
żviluppat qafas tal-kwalifiki nazzjonali, 
fejn adatt skond il-leġiżlazzjoni u l-prattika 
nazzjonali, sabiex tkun promossa l-kwalità 
tal-kwalifiki vokazzjonali u ta' l-
edukazzjoni taċ-ċittadini;
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Emenda 13
Rakkomandazzjoni 2 a (ġdida)

2a. Jintrabtu li jfasslu u jħaddmu proposti 
dwar il-kwalifiki msemmija fi programmi 
ta' tagħlim tul il-ħajja f'livelli nazzjonali, 
reġjonali u lokali sabiex jiżguraw is-
suċċess tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki;

Ġustifikazzjoni

Is-suċċess ta' din l-inizjattiva jiddependi mill-koordinazzjoni miksuba bejn il-livelli 
nazzjonali, reġjonali u lokali, peress li ż-żewġ livelli ta' l-aħħar ixerrdu informazzjoni dwar l-
EQF.

Emenda 14
Rakkomandazzjoni 3

3. Jiżguraw li, sa l-2011, il-kwalifiki l-
ġodda kollha u d-dokumenti “Europass” 
maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti 
fihom referenza ċara għal-livell xieraq tal-
Qafas Ewropew tal-Kwalifiki;

3. Jadottaw miżuri, kif xieraq, sabiex sa l-
2012 iċ-ċertifikati ta' kwalifika, id-diplomi
u d-dokumenti "Europass" kollha ġodda 
maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti jkun 
fihom referenza ċara - permezz ta' sistemi 
ta' kwalifiki nazzjonali - għal-livell xieraq 
tal-Qafas Ewropew għall-Kwalifiki;

Emenda 15
Rakkomandazzjoni 4 a (ġdida)

4a. Jippromwovu u japplikaw il-prinċipji 
għall-assigurazzjoni tal-kwalità fl-
edukazzjoni u t-taħriġ stabbiliti fl-Anness 
II meta l-edukazzjoni ogħla u l-kwalifiki ta' 
l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali fi 
ħdan is-sistemi ta' kwalifiki nazzjonali 
jitqabblu mal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki;

Emenda 16
Rakkomandazzjoni 4 b (ġdida)

4b. Jagħtu attenzjoni partikulari lill-
ivvalidar tat-tagħlim informali miksub 
minn dawk il-kategoriji ta' ħaddiema li 
x'aktarx li jkunu qiegħda jew li ma 
jkollhomx impjieg sod, sabiex ikun iktar 
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faċli għalihom li jibdlu x-xogħol u jkun 
żgurat li ma jkunux esklużi mis-suq ta' l-
impjieg;

Ġustifikazzjoni

L-EQF għandu jagħmilha possibbli li jiġu rikonoxxuti ħiliet marbuta max-xogħol li ma ġewx 
rikonoxxuti s'issa billi tingħata xi kwalifika jew ċertifikat.  Dawn huwa importanti b'mod 
partikulari għal dawk il-kategoriji ta' ħaddiema li jista' jkun li jkollhom ifittxu xogħol ġdid 
minħabba ristrutturar industrijali.

Emenda 17
Rakkomandazzjoni 4 c (ġdida)

4c. Jgħollu l-istandard tal-programmi 
tagħhom ta' tagħlim tul il-ħajja billi 
jippromwovu metodi ta' tagħlim u 
programmi ta' tagħlim innovattivi;

Ġustifikazzjoni

Il-programmi ta' tagħlim tul il-ħajja jridu jkunu innovattivi kemm jista' jkun u jippromwovu l-
ħsieb innovattiv sabiex jissodisfaw it-talbiet tas-suq tax-xogħol.

Emenda 18
Rakkomandazzjoni 4 d (ġdida)

4d. Itejbu u jippromwovu sistema biex iċ-
ċittadini Ewropej jingħataw informazzjoni 
permanenti, sħiħa u mifruxa sew dwar ir-
riżultati kollha ta' proġetti pilota 
transnazzjonali fuq il-bażi ta' proċeduri 
mfassla biex japprofittaw mill-esperjenza 
miksuba u biex ixerrdu l-prattika tajba.

Ġustifikazzjoni

Il-politika ta' tixrid tal-prattika tajba żżid l-għarfien pubbliku ta' opportunitajiet Ewropej 
għat-taħriġ.

Emenda 19
Rakkomandazzjoni 4 e (ġdida)

4e. Jirrikonoxxu l-importanza li qed tikber 
ta' servizzi onlajn, il-flessibiltà li joffru u l-
libertà li jagħtu lill-utenti biex jagħżlu kif 
jitgħallmu huma stess filwaqt li tingħata 
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prijorità lit-twaqqif ta' stazzjonijiet ta' l-
informazzjoni tajbin permezz ta' liema ċ-
ċittadini jkunu jistgħu jiksbu informazzjoni 
dwar l-eżistenza u l-kwalità ta' servizzi bħal 
dawn;

Ġustifikazzjoni

In-natura tas-suq tax-xogħol qed tinbidel, u tirrikjedi mudelli ta' edukazzjoni aktar flessibbli. 
Żviluppaw metodi ġodda ta' tagħlim bħala reazzjoni għal dawn il-bidliet, u jeħtieġ li dawn 
ikunu rriklamati biex jitħeġġeġ l-użu tagħhom.

Emenda 20
Rakkomandazzjoni 5, parti introduttorja

5. Jaħtru ċentru nazzjonali ta’ appoġġ u 
jikkoordinaw ir-relazzjoni bejn is-sistema 
tal-kwalifiki nazzjonali u l-Qafas Ewropew 
tal-Kwalifiki.

5. Jaħtru punti ta' koordinazzjoni 
nazzjonali, marbuta ma' l-istrutturi u r-
rekwiżiti ta' l-Istati Membri f'kull każ, biex 
jappoġġjaw u jiggwidaw ir-relazzjoni bejn 
is-sistema tal-kwalifiki nazzjonali u l-Qafas 
Ewropew tal-Kwalifiki sabiex jiġu promossi 
l-kwalità u t-trasparenza ta' din ir-
relazzjoni.

Il-ħidmiet taċ-ċentru għandhom jinkludu: Il-ħidmiet ta' dawk il-punti ta' 
koordinazzjoni nazzjonali għandhom 
jinkludu:

Emenda 21
Rakkomandazzjoni 5, punt (c)

(c) żgurar li l-metodoloġija użata biex 
tirreferi l-livelli tal-kwalifiki nazzjonali mal-
Qafas Ewropew tal-Kwalifiki jkun 
trasparenti u li d-deċiżjonijiet li jirriżultaw 
jiġu ppubblikati;

(c) li ssir disponibbli u tinxtered 
metodoloġija trasparenti, li jkun possibli li 
l-livelli tal-kwalifiki nazzjonali jitqabblu u 
jkunu assoċjati mal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki u li tkun ippubblikata l-
informazzjoni rilevanti;

Emenda 22
Rakkomandazzjoni 5, punt (d)

(d) provvediment ta’ gwida lill-partijiet 
interessati dwar kif il-kwalifiki nazzjonali 
jirrelataw mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki 
permezz tas-sistema nazzjonali tal-kwalifiki;

(d) provvediment ta' aċċess għall-
informazzjoni u ta’ gwida lill-partijiet 
interessati dwar kif il-kwalifiki nazzjonali 
jirrelataw mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki 
permezz tas-sistema nazzjonali tal-kwalifiki;
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Emenda 23
Rakkomandazzjoni 5, punt (e)

(e) l-iżgurar ta’ parteċipazzjoni tal-partijiet 
interessati nazzjonali rilevanti inkluż, skond 
il-prattika u l-leġiżlazzjoni nazzjonali, l-
edukazzjoni ogħla u l-edukazzjoni 
vokazzjonali u l-istituzzjonijiet tat-taħriġ, is-
sieħba soċjali, is-setturi u l-esperti dwar il-
paragun u l-użu tal-kwalifiki fuq livell 
Ewropew;

(e) l-iżgurar ta’ parteċipazzjoni tal-partijiet 
interessati rilevanti kollha anke, skond il-
prattika u l-leġiżlazzjoni nazzjonali, l-
istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla u ta' 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, is-sieħba 
ekonomiċi u soċjali, is-setturi u l-esperti 
dwar il-paragun u l-użu tal-kwalifiki fuq 
livell Ewropew;

Ġustifikazzjoni

Bħala aspett tas-sussidjarjetà, l-edukazzjoni fl-Istati Membri m'hijiex organizzata biss f'livell 
nazzjonali iżda f'livell reġjonali u/jew lokali wkoll. Għalhekk għandhom ikunu inklużi l-livelli 
kollha ta' dawk konċernati.

Emenda 24
Rakkomandazzjoni 6, punt (i)

(i) ‘kompetenza’ tfisser il-ħila bil-provi li 
tuża t-tagħrif, il-ħiliet u l-abbiltajiet 
personali, soċjali u/jew metodoloġiċi, 
f’sitwazzjonijiet ta’ xogħol jew studju u fl-
iżvilupp professjonali u/jew personali. Il-
Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, ‘kompetenza’ 
hija deskritta f’termini ta’ risponsabbiltà u 
awtonomija. (j)

(i) ‘kompetenza’ tfisser il-ħila bil-provi li 
tuża t-tagħrif, il-ħiliet u l-abbiltajiet 
personali, soċjali, interkulturali u/jew 
metodoloġiċi, f’sitwazzjonijiet ta’ xogħol 
jew studju u fl-iżvilupp professjonali u 
personali. Fil-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, 
‘kompetenza’ hija deskritta f’termini ta’ 
risponsabbiltà u awtonomija. 

Emenda 25
Intenzjoni 1

1.Tappoġġa lill-Istati Membri fit-twettiq tal-
ħidmiet u organizzazzjonijiet internazzjonali 
settorjali t’hawn fuq fl-użu tal-livelli ta’ 
referenza u prinċipji tal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki kif stabbilit f'din ir-
Rakkomandazzjoni, b'mod partikolari billi 
jiġu faċilitati l-kooperazzjoni u l-ittestjar, u 
jiġi żviluppat materjali ta’ appoġġ u ta’ 
gwida;

1.Tappoġġja lill-Istati Membri fit-twettiq 
tal-ħidmiet t’hawn fuq u fl-
organizzazzjonijiet internazzjonali settorjali 
fl-użu tal-livelli ta’ referenza u tal-prinċipji 
tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki kif stabbilit 
f'din ir-Rakkomandazzjoni, b'mod 
partikolari billi jiġu faċilitati l-
kooperazzjoni, l-iskambju ta’ prattiki tajba
u l-ittestjar, inkluż peremzz ta' l-użu ta’ 
analiżi volontarja minn pari u proġetti 
pilota fi ħdan il-qafas tal-Programmi 
Komunitarji, filwaqt li jiġu involuti 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ 
konsultazzjoni tal-kumitati ta’ djalogu 
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soċjali u jiġi żviluppat materjal ta’ appoġġ u 
ta’ gwida;

Emenda 26
Intenzjoni 2

2. Tistabbilixxi grupp ta’ pariri dwar il-
Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (inkluż 
rappreżentanti taċ-ċentri nazzjonali, is-
sieħba soċjali Ewropej u partijiet interessati 
oħra, kif xieraq) sabiex jissorvelja, 
jikkoordina u jiżgura l-kwalità u l-koerenza 
ġenerali tal-proċess li jirrelata s-sistemi ta’ 
kwalifiki mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki. 

2. Tistabbilixxi, fi żmien sena mid-data li 
fiha tiġi approvata din ir-
Rakkomandazzjoni, grupp ta’ pariri dwar il-
Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (inklużi
rappreżentanti tal-punti ta’ koordinazzjoni 
nazzjonali, is-sieħba soċjali u ekonomiċi 
Ewropej u partijiet interessati oħra, kif 
xieraq) sabiex jissorvelja, jikkoordina u 
jiżgura l-kwalità u l-koerenza ġenerali tal-
proċess ta’ l-irrelatar tas-sistemi ta’ 
kwalifiki mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki. 
L-ambitu tal-kompetenza tal-grupp u kemm 
idum jopera għandhom jiġu rriveduti mill-
Istati Membri f’data miftiehma;

Emenda 27
Intenzjoni 3

3. Tissorvelja l-azzjoni meħuda bħala 
rispons għal din ir-Rakkomandazzjoni u 
tirrapporta, ħames snin wara l-adozzjoni 
tagħha, lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-esperjenza miksuba u l-
implikazzjonijiet għall-futur, inkluż, jekk 
neċessarju, reviżjoni possibbli għal din ir-
Rakkomandazzjoni. 

3. Tevalwa u tivvaluta, f'koperazzjoni ma' 
l-Istati Membri u wara li tkun ikkonsultat 
il-partijiet interessati kkonċernati, l-
azzjoni meħuda bħala rispons għal din ir-
Rakkomandazzjoni, tiġbor dejta maqsuma 
f’komponenti skond l-età u s-sess u 
tirrapporta, ħames snin wara l-adozzjoni 
tagħha, lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-esperjenza miksuba u l-
implikazzjonijiet għall-futur, inkluż, jekk 
neċessarju, analiżi u reviżjoni possibbli ta’ 
din ir-Rakkomandazzjoni.
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Emenda 28
Intenzjoni 3 a (ġdida).

3a. Tippromwovi, fuq il-bażi tal-Prinċipji 
Komuni Ewropej għall-identifikazzjoni u 
l-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u 
informali, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni 
ta' Sistema Ewropea ta’ Krediti għall-
Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali 
(ECVET) li hija maħsuba biex taġevola t-
trasferiment, l-akkumulazzjoni u l-
għarfien tar-riżultati tat-tagħlim, kien fejn 
kien il-post fejn ġew akkwistati u kien kif 
kien il-mod kif ġew akkwistati; 

Emenda 29
Intenzjoni 3 b (ġdida)

3b. Tassigura li l-Qafas Ewropew għall-
Kwalifiki jkun flessibbli sabiex ikun jista’ 
jintuża flimkien ma’ inizjattivi settorjali 
eżistenti għall-iżvilupp ta’ kwalifiki 
professjonali u sabiex jinkuraġġixxi l-Istati 
Membri biex ikomplu jmexxu ‘l quddiem il-
prijoritajiet nazzjonali u l-konverġenza 
strateġika ma’ xulxin.

Emenda 30
Anness I, nota f’qiegħ il-paġna **

**Id-deskrittur għall-ewwel ċiklu fil-Qafas 
tal-Kwalifiki għall-Qasam Ewropew ta’ l-
Edukazzjoni Ogħla jikkorrispondi mar-
riżultat tat-tagħlim għall-EQF għal-livell 6. 

**Id-deskrittur għall-ewwel ċiklu fil-Qafas 
għall-Kwalifiki tal-Qasam Ewropew ta’ l-
Edukazzjoni Ogħla miftiehem mill-ministri 
għall-edukazzjoni ogħla fil-laqgħa 
tagħhom li saret f’Bergem f’Mejju ta’ l-
2005 fi ħdan il-qafas tal-Proċess ta’ 
Bolonja jikkorrispondi mar-riżultati tat-
tagħlim għas-6 livell ta’ l-EQF.

Emenda 31
Anness I, nota f’qiegħ il-paġna ***

***Id-deskrittur għat-tieni ċiklu fil-Qafas 
tal-Kwalifiki għall-Qasam Ewropew ta’ l-
Edukazzjoni Ogħla jikkorrispondi mar-

***Id-deskrittur għat-tieni ċiklu fil-Qafas 
għall-Kwalifiki tal-Qasam Ewropew ta’ l-
Edukazzjoni Ogħla miftiehem mill-ministri 
għall-edukazzjoni ogħla fil-laqgħa 
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riżultat tat-tagħlim għall-EQF għal-livell 7. tagħhom li saret f’Bergem f’Mejju ta’ l-
2005 fi ħdan il-qafas tal-Proċess ta’ 
Bolonja jikkorrispondi mar-riżultati tat-
tagħlim għas-7 livell ta’ l-EQF. 

Emenda 32
Anness I, nota f’qiegħ il-paġna ****

****Id-deskrittur għat-tielet ċiklu fil-Qafas 
tal-Kwalifiki għall-Qasam Ewropew ta’ l-
Edukazzjoni Ogħla jikkorrispondi mar-
riżultat tat-tagħlim għall-EQF għal-livell 8.

****Id-deskrittur għat-tielet ċiklu fil-Qafas 
għall-Kwalifiki tal-Qasam Ewropew ta’ l-
Edukazzjoni Ogħla miftiehem mill-ministri 
għall-edukazzjoni ogħla fil-laqgħa 
tagħhom li saret f’Bergem f’Mejju ta’ l-
2005 fi ħdan il-qafas tal-Proċess ta’ 
Bolonja jikkorrispondi mar-riżultati tat-
tagħlim għat-8 livell ta’ l-EQF.

Emenda 33
Anness II, titolu

Prinċipji għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità fl-
Edukazzjoni u t-Taħriġ

Prinċipji Komuni għall-Assigurazzjoni tal-
Kwalità fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ fl-
Edukazzjoni Ogħla u Vokazzjonali fil-
kuntest tal-Qafas Ewropew għall-Kwalifiki
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NOTA SPJEGATTIVA

Quddiem il-proċessi kontinwi ta' tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea u taħt il-pressjoni kostanti 
ekonomika-soċjali li tirrappreżenta l-globalizzazzjoni, l-iżvilupp futur tas-soċjetà Ewropea 
huwa dejjem aktar marbut ma' l-oqsma prinċipali tal-formazzjoni tal-persuna, li huma l-
edukazzjoni, ir-riċerka, l-innovazzjoni u t-teknoloġija.

Dawn l-oqsma tematiċi għandhom ikunu meqjusa bħala rekwiżiti basiċi, is-sisien, ta' dak il-
proċess ta' evoluzzjoni rratifikat mill-Istrateġija ta' Liżbona, bil-għan li jinħoloq futur 
prosperu għall-Unjoni nnifisha meqjusa bħala organu politku u, fuq kollox għaċ-ċittadini 
tagħha, meqjusa bħala komunità soċjali.

Dawn l-erba' fatturi huma marbuta mill-qrib wieħed ma' l-ieħor. L-uniku mod kif jinkiseb it-
tkabbir u l-impjiegi fis-soċjetà tagħna tal-ġejjieni se jkun permezz ta’ l-innovazzjoni u l-
progress; u l-edukazzjoni u r-riċerka se jikkostitwixxu l-fond ta’ kreattività li bla dubju se 
jgħinu biex ibiddlu s-sistema ta’ l-UE għall-aħjar.

Il-kunċett ta' żvilupp pożittiv m’hu xejn ħlief il-kontribut għall-kompettittività ta' l-Unjoni 
Ewropea fuq il-livell internazzjonali, dejjem billi jissegwew dawk il-linji programmatiċi 
deskritti fl-Istrateġija ta' Liżbona.

F’dan is-sens għandha tkun inkoraġġuta l-mobilità transkonfinali fis-suq tax-xogħol fl-Unjoni 
Ewropea, u, sabiex dan ikun jista’ jsir, hemm bżonn ukoll li d-diversi sistemi edukattivi 
nazzjonali jiġu miftuħa aktar għall-interpenetrazzjoni reċiproka.

Fl-1999 f'Bolonja l-Istati Membri impenjaw ruħhom bl-objettiv li joħoloq Spazju Ewropew 
għat-tagħlim superjuri sa l-2010. Għalhekk inħolqot "Is-Sistema Ewropea għat-Trasferiment 
tal-Krediti” (ECTS), sabiex ir-riżultati miksuba mill-istudju jkunu rikonoxxuti fuq livell 
transnazzjonali.

Fis-Samit ta' Barċellona ta’ Marzu 2002, il-Kunsill Ewropew iddeċieda li joħloq sistema 
ekwivalenti f’dak li jirrigwarda l-formazzjoni vokazzjonali, jiġifieri s-Sistema Ewropea għat-
Trasferiment tal-Krediti għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (ECVET). 

Fir-rapport intermedju komuni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-progress rigward l-
implimentazzjoni tal-programm ta' ħidma 'Tagħlim u Formazzjoni 2010', ta' Frar 2004, ġiet
espressa r-rieda li jiġi stabbilit Qafas Ewropew għall-Kwalifiki (EQF).

Barra minn hekk, f'Marzu 2005 l-Kunsill Ewropew tenna l-ħtieġa li jkun adottat EQF sa mhux 
aktar tard mis-sena 2006.

Fl-aħħar ta' Settembru ta’ l-2006, il-Parlament Ewropew adotta rapport dwar il-ħolqien ta' 
Qafas Ewropew għall-Kwalifiki1. 

  
1 P6-TA-PROV(2006)0368 (Rapporteur: Thomas Mann).
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Wara li eżamina bir-reqqa d-dokumenti dwar it-tema ta' l-EQF, ir-Rapporteur jemmen  li t-test 
ippreżentat mill-Kummissjoni1 huwa ta' livell tajjeb. Infatti, l-elaborazzjoni tal-proposta 
żammet impenjati, mhux biss 32 Stat Ewropew parteċipant fil-proġett EQF u għalhekk involut 
fil-programm "Tagħlim u Formazzjoni 2010", imma anki l-partijiet soċjali, l-
organizzazzjonijiet settorjali, l-esperti fil-qasam skolastiku u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi. Dan il-proċediment ikkoordinat ippermetta li jinġabru t-talbiet, l-
osservazzjonijiet u s-suġġerimenti kollha li kapaċi jirrendu dan it-test aċċettat bl-aktar 
kunsens wiesa’ possibbli.

Il-Qafas Ewropew għall-Kwalifiki prinċipalment għandu 3 funzjonijiet: l-ewwel, li joħloq 
konnessjoni bejn l-oqfsa ta' riferiment fuq il-livell nazzjonali u settorjali, it-tieni li jiżgura r-
rikonixximent, l-ipparagunar u t-trasferiment tal-kwalifiki relatati mat-tagħlim u l-formazzjoni 
professjonali, u fl-aħħar li jżid it-trasparenza tal-proċeduri, l-interazzjoni bejn is-sistemi 
nazzjonali u l-mobilità ta’ dawk li jkunu qed jitgħallmu.

L'EQF għandha struttura bbażata fuq 8 livelli vertikali, magħrufa bħala "Livelli ta' 
riferiment", magħquda fi 3 oqsma orizzontali, jiġifieri l- għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi, 
b'tali mod li l-individwi jkunu jistgħu jkunu kklassifikati aħjar skond ir-riżultati li jiksbu mit-
tagħlim.

Fis-sostanza tiegħu, l-EQF irid jiffunzjona bħala qafas ta' riferenza komuni u bħala għodda ta' 
traduzzjoni bejn is-sistemi differenti tal-kwalifiki u tat-titoli u l-livelli rispettivi li huma 
jħaddnu, kemm f'dak li jikkonċerna t-tagħlim ġenerali u l-edukazzjoni sekondarja, kif ukoll 
f'dak li jikkonċerna l-edukazzjoni u l-formazzjoni vokazzjonali. Għalkemm din l-istruttura 
tibqa' suġġetta għall-applikazzjoni volontarja ta' l-atturi involuti, li huma l-Istati Membri, il-
partijiet soċjali u s-setturi interessati, teħtieġ l-impenn xieraq minn kull parti sabiex tkun tista' 
tiġi mwettqa.  Jekk ma jsirx hekk, tkun ħaġa li wieħed ma jistax jimmaġinaha li proġett ta' 
daqstant kobor u importanza jitħalla f'idejn id-destin, mingħajr l-appoġġ neċessarju ta' l-atturi 
nazzjonali u settorjali. 

Barra minn hekk, f'din il-ħidma preparatorja m'għandhomx jintnesew il-kunsiderazzjonijiet 
favorevoli espressi mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew2 fir-rigward tal-Qafas 
Ewropew għall-Kwalifiki. Fil-fatt, fil-konklużjonijiet tiegħu l-Kumitat jenfasizza u jtenni l-
kunċetti skond liema kunċetti t-twettiq ta' l-EQF iwessa' u jħaffef l-aċċess għas-suq Ewropew 
tax-xogħol permezz tar-rikonoxximent taċ-ċertifikati miksuba fi Stat Membru u użati f'ieħor.

Sabiex il-Qafas Ewropew għall-Kwalifiki jkun suċċess huwa assulutament meħtieġ li fil-fażi 
tat-twettiq ta' l-EQF, l-Istati Membri u l-partijiet soċjali jikkoperaw fuq bażi ta' fiduċja 
reċiproka u tiġi prodotta utlità prattika għar-reċipjent finali, kemm jekk huma ċ-ċittadini, il-
ħaddiema jew min iħaddem jew dawk li joperaw fis-setturi tat-tagħlim u tal-formazzjoni. 

  
1 COM(2006)0479.
2 SOC/256 Tagħlim tul il-ħajja.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-INDUSTRIJA, IR-RIĊERKA U L-ENERĠIJA

għall- Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

fuq il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif  
ta' Qafas Ewropew ta' Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Pilar del Castillo Vera

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Konferenza tal-Ministri Responsabbli mill-Edukazzjoni Ogħla, li saret f'Bergen f'Mejju 
2005, qablet b'mod ċar dwar il-bżonn li jiġi stabbilit qafas ġenerali għall-kwalifiki sabiex 
tinkiseb aktar ċarezza fir-rigward tal-valur li l-korsijiet tat-tagħlim tul il-ħajja għandhom għas-
suq tax-xogħol. Il-Qafas Ewropew għall-Kwalifiki (EQF) għat-tagħlim tul il-ħajja huwa 
mistenni li jwettaq din il-funzjoni.

L-EQF huwa riżultat tad-deċiżjoni ta' l-Unjoni Ewropea biex issir socjetà bbażata fuq l-għerf 
li tkun ippreparata sew għall-isfidi tal-globalizzazzjoni. F'soċjetà bħal din, iċ-ċittadini ta' kull 
Stat Membru jridu jirranġaw biex jilħqu l-ħtigijiet ta' suq tax-xogħol ibbażat fuq il-
kompetittività. Dawn il-bidliet ġodda jġibu sfidi li jirrikjedu edukazzjoni aktar innovattiva u 
flessibbli li tipprepara lill-Ewropej biex imorru tajjeb fis-suq tax-xogħol modern fejn it-
tagħlim huwa prerekwiżit għall-gruppi ta' l-etajiet u għal-livelli kollha tas-soċjetà.

Iż-żieda fit-trasparenza tal-kwalifiki fl-UE kollha, u mhux biss fl-Istat Membru individwali 
fejn ġew maħluqa u miksuba, se tinkoraġġixxi l-moviment aktar ħieles tax-xogħol madwar l-
Unjoni Ewropea u tippermetti lill-Istati Membri biex jibbenefikaw aħjar mid-daqs tas-suq 
intern ta' l-Unjoni Ewropea. Fuq il-livell prattiku, iż-żieda tat-trasparenza f'dan il-qasam se 
tippermetti lil min jimpjega sabiex jiddetermina b'mod aktar mgħaġġel jekk ċittadin minn Stat 
Membru differenti jistax ikun aktar kwalifikat għal impjieg partikulari minħabba l-korsijiet 
tat-tagħlim tul il-ħajja li ċ-ċittadin ikun segwa.

Il-proposta attwali hija f'waqtha, b'mod speċjali billi l-mewġa ta' teknoloġiji ġodda u d-
disponibiltà tagħhom għaċ-ċittadini fetħet il-bieb għal trasformazzjoni fil-qasam ta' l-
edukazzjoni, filwaqt li qed toffri aktar opportunitajiet ta' tagħlim. Dawn is-servizzi joffru 
flessibilità u libertà meħtieġa ħafna għal min jużahom sabiex ifassal ir-rotta ta' tagħlim tiegħu 
jew tagħha stess. Barra minn hekk, dawn joffru lill-Istati Membri, li għandhom jimmiraw il-
ħin kollu biex jgħollu l-istandard tal-programmi edukattivi, iċ-ċans li jġibu 'l quddiem u 
jibbenefikaw minn metodi u skemi ta' tagħlim aktar innovattivi. Madankollu, sabiex jiġi 
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żgurat u jikber is-suċċess ta' dawn is-servizzi u l-possibilitajiet ta' tagħlim, hemm bżonn li l-
kwalità tagħhom titkejjel u l-eżistenza proprja tagħhom tiġi komunikata liċ-ċittadini Ewropej 
permezz ta' mezzi ta' informazzjoni vijabbli.

Qasam li jeħtieġ attenzjoni urġenti huwa dak ta' l-esklużjoni soċjali, kif ukoll mis-suq tax-
xogħol, mill-proċess tat-tagħlim tul il-ħajja, u l-iżvantaġġ ta' dawk mingħajr kwalifiki formali.
Żgħażagħ, adulti, immigranti u ħaddiema manwali fl-Ewropa kollha li kisbu ħiliet b'mod 
informali u li qatt ma ġew rikonoxxuti uffiċjalment għandhom jiġu inkoraġġuti biex jidħlu 
għall-programmi tat-tagħlim tul il-ħajja, u b'hekk tiġi evitata l-esklużjoni soċjali u mis-suq 
tax-xogħol ta' dawn il-gruppi u tiżdied il-mobilità fl-Unjoni Ewropea. Jekk ma jiġrix hekk, 
dawn il-gruppi jissugraw li jsiru saħansitra aktar emarġinati hekk kif oħrajn jidħlu għall-
programmi tat-tagħlim tul il-ħajja u l-firda fil-kwalifiki tkompli tikber. Jeħtieġ li dawn il-
problemi jiġu ttrattati issa u li ċ-ċittadini jiġu mgħallma l-valur u l-importanza ta' l-
edukazzjoni minn età żgħira.

Il-ħtieġa li l-Istati Membri jimpenjaw ruħhom u jaġixxu fuq dawn il-proposti fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali hija ta' importanza kbira sabiex jiġi żgurat is-suċċess ta' din l-
inizjattiva. Il-koordinazzjoni hija ta' importanza kbira, u huwa minħabba f'hekk li qed jiġi 
propost il-ħolqien ta' ċentri nazzjonali biex is-sistemi ta' kwalifiki nazzjonali jintrabtu mal-
Qafas Ewropew ta' Kwalifiki u biex jinxtered it-tagħrif dwar il-progress f'dan il-qasam.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Is-Sezzjoni "Qed jiġi rakkomandat li l-Istati Membri", Paragrafu 1

1. Jużaw il-Qafas Ewropew għall-Kwalifiki 
bħala għodda ta’ referenza biex 
jikkomparaw il-livelli tal-kwalifiki fuq 
sistemi differenti tal-kwalifiki fi ħdan 
perspettiva għat-tagħlim tul il-ħajja;

1. Jużaw il-Qafas Ewropew għall-Kwalifiki 
(l-EQF) bħala għodda ta’ referenza biex 
jikkomparaw il-livelli tal-kwalifiki fuq 
sistemi tal-kwalifiki Ewropej differenti fi 
ħdan perspettiva għat-tagħlim tul il-ħajja fi 
sforz biex jiġi żgurat li l-valur tagħhom 
huwa rikonoxxut fis-suq tax-xogħol u biex 
tiġi sostnuta l-importanza tat-tagħlim tul il-
ħajja ma' l-UE kollha;

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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Ġustifikazzjoni

F'Ewropa fejn in-natura tas-suq tax-xogħol qed tinbidel u fejn huma meħtieġa strateġiji 
flessibbli għat-tagħlim, l-Istati Membri jużaw l-EQF biex jisseddqu l-programmi tat-tagħlim 
tul il-ħajja. Barra minn hekk, huwa essenzjali li l-valur prattiku tal-kwalifiki ikun iċċarat għal 
min iħaddem u għall-istudenti bl-istess mod sabiex jiġi ffaċilitat moviment akbar fl-Unjoni 
Ewropea kollha.

Emenda 2
Is-Sezzjoni "Qed jiġi rakkomandat li l-Istati Membri", Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jużaw l-EQF bħala għodda ta' 
referenza biex tiġi ffaċilitata l-validazzjoni 
tat-tagħlim li jsir barra mill-edukazzjoni 
formali sabiex jiġi żgurat li l-individwi 
kompetenti jkollhom aċċess għal suq tax-
xogħol li jkun jeħtieġ il-ħiliet tagħhom u 
biex iżidu ma' l-edukazzjoni formali 
tagħhom;

Ġustifikazzjoni

L-EQF għandu joħloq il-mezzi neċessarji biex persuni li ma jkollhomx il-vantaġġi ta' l-
edukazzjoni formali jiksbu l-kwalifiki relatati mal-ħiliet tagħhom u wkoll biex ikunu jistgħu 
jimxu 'l quddiem fl-edukazzjoni formali tagħhom.

Emenda 3
Is-Sezzjoni "Qed jiġi rakkomandat li l-Istati Membri", Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Jintrabtu ma' u jaġixxu fuq proposti li 
jikkonċernaw il-kwalifiki msemmija fil-
programmi tat-tagħlim tul il-ħajja fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali sabiex jiġi 
żgurat is-suċċess ta' l-EQF;

Ġustifikazzjoni

Is-suċċess ta' din l-inizjattiva jiddependi mill-koordinazzjoni miksuba bejn il-livelli 
nazzjonali, reġjonali u lokali, minħabba li ż-żewġ livelli msemmija l-aħħar ixerrdu t-tagħrif 
relatat ma' l-EQF.

Emenda 4
Is-Sezzjoni "Qed jiġi rakkomandat li l-Istati Membri", Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Jgħollu l-istandard tal-programmi 
tagħhom tat-tagħlim tul il-ħajja billi 



RR\673067MT.doc 23/40 PE 384.540v02-00

MT

jmexxu 'l quddiem metodi u programmi 
ġodda ta' tagħlim;

Ġustifikazzjoni

Il-programmi tat-tagħlim tul il-ħajja għandhom ikunu ġodda u jmexxu 'l quddiem il-ħsieb 
innovattiv sabiex jintlaħqu d-domandi tas-suq tax-xogħol.

Emenda 5
Is-Sezzjoni "Qed jiġi rakkomandat li l-Istati Membri", Paragrafu 4 b (ġdid)

4b. Jinkoraġġixxu l-użu usa' u aħjar ta' l-
ICT fil-programmi tagħhom tat-tagħlim tul 
il-ħajja, waqt li jiffukaw b'mod partikulari 
fuq id-differenzi fil-kompetenzi teknoloġiċi 
bejn ir-reġjuni u bejn is-sessi bil-għan li 
jitwarrbu l-aspetti varji tal-qasma diġitali;

Ġustifikazzjoni

L-ICT jista' jkun mezz importanti biex tingħata aktar setgħa lil dak li jkun jekk jgħin biex 
iwessa' u jiddemokratizza l-opportunitajiet edukattivi: għalhekk hu meħtieġ li jitnaqqsu l-
inugwaljanzi li jistgħu jiġu mill-qasma diġitali kemm bejn ir-reġjuni kif ukoll bejn is-sessi.

Emenda 6
Is-Sezzjoni "Qed jiġi rakkomandat li l-Istati Membri", Paragrafu 4 c (ġdid)

4c. Jirrikonoxxu l-importanza dejjem akbar 
tas-servizzi online, il-flessibilità li joffru u 
l-libertà li jippermettu lil min jużahom biex 
jagħżel ir-rotta tat-tagħlim hu stess, filwaqt 
li jipprijoritizzaw it-twaqqif ta' mezzi tajbin 
ta' informazzjoni li jippermettu liċ-ċittadin 
li jikseb tagħrif dwar l-eżistenza u l-kwalità 
ta' servizzi bħal dawn;

Ġustifikazzjoni

In-natura tas-suq tax-xogħol qed tinbidel, u teħtieġ mudelli ta' l-edukazzjoni aktar flessibbli.
Inħolqu rotot ġodda ta' tagħlim bħala reazzjoni għal dawn il-bidliet, u jeħtieġ li tingħatalhom 
pubbliċità biex jiġi inkoraġġut l-użu tagħhom.

Emenda 7
Is-Sezzjoni "Qed jiġi rakkomandat li l-Istati Membri", Paragrafu 4 d (ġdid)
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4d. Jaħdmu biex jiżguraw li ż-żgħażagħ, l-
adulti u l-ħaddiema manwali fl-Ewropa 
kollha li jkunu kisbu ħiliet b'mod informali 
u li qatt ma ġew rikonoxxuti uffiċjalment, 
flimkien ma' dawk mingħajr ħiliet u 
kwalifiki bażiċi, jiġu mħeġġa biex jidħlu 
għall-programmi tat-tagħlim tul il-ħajja, u 
b'hekk jevitaw l-esklużjoni soċjali u mis-
suq tax-xogħol waqt li jżidu l-mobilità 
tagħhom fl-Unjoni Ewropea kollha;

Ġustifikazzjoni

Dawk li m'għandhomx kwalifiki bażiċi għandhom jiġu mħeġġa biex jerġgħu jidħlu fis-sistema 
edukattiva.

Emenda 8
Is-Sezzjoni "Il-proposta tistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġa", Paragrafu 1

1. Tappoġġa lill-Istati Membri fit-twettiq tal-
ħidmiet u organizzazzjonijiet internazzjonali 
settorjali t’hawn fuq fl-użu tal-livelli ta’ 
referenza u prinċipji tal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki kif stabbilit f'din ir-
Rakkomandazzjoni, b'mod partikolari billi 
jiġu faċilitati l-kooperazzjoni u l-ittestjar, u 
jiġi żviluppat materjali ta’ appoġġ u ta’ 
gwida;

1. Tappoġġja lill-Istati Membri fit-twettiq 
tal-ħidmiet imsemmija fuq kif ukoll lill-
organizzazzjonijiet settorjali internazzjonali
biex jużaw il-livelli ta’ referenza u l-
prinċipji tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki 
kif stabbiliti f'din ir-Rakkomandazzjoni, 
b'mod partikolari billi jiffaċilitaw il-
kooperazzjoni u l-ittestjar, isiru skambji ta' 
prattiki tajba u jiżviluppaw materjal ta’ 
appoġġ u ta’ gwida;

Ġustifikazzjoni

L-iskambju tal-prattika tajba jippermetti li tinġabar "l-intelliġenza" bil-ħsieb li l-EQF 
jissaħħaħ b'mod aktar sikur.

Emenda 9
Is-Sezzjoni "Il-proposta tistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġa", Paragrafu 2

2. Tistabbilixxi grupp ta’ pariri dwar il-
Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (inkluż 
rappreżentanti taċ-ċentri nazzjonali, is-
sieħba soċjali Ewropej u partijiet interessati 
oħra, kif xieraq) sabiex jissorvelja, 
jikkoordina u jiżgura l-kwalità u l-koerenza 
ġenerali tal-proċess li jirrelata s-sistemi ta’ 
kwalifiki mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki.

2. Tistabbilixxi grupp konsultattiv dwar l-
EQF (b'rappreżentazzjoni ndaqs bejn is-
sessi u li jinkludi
rappreżentanti taċ-ċentri nazzjonali, 
organizzazzjonijiet tan-negozju, is-sieħba 
soċjali Ewropej, organizzazzjonijiet li 
jispeċjalizzaw fi kwistjonijiet ta' taħriġ 
relatat mad-differenzi bejn is-sessi, u 
partijiet interessati oħra, kif xieraq) sabiex
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itejjeb, jissorvelja, jikkoordina u jiżgura l-
kwalità u l-koerenza ġenerali tal-proċess li 
jqabbel is-sistemi tal-kwalifiki ma' l-EQF;

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-programmi tat-tagħlim tul il-ħajja huma qabel xejn immirati lejn dawk li 
għandhom bżonn jiksbu ħiliet jew għerf relevanti għal-linja tax-xogħol tagħhom, huwa 
kruċjali li l-organizzazzjonijiet tan-negozju jiġu kkonsultati f'dan il-proċess.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-KULTURA U L-EDUKAZZJONI (*)

għall- Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni dwar it-twaqqif ta’ Qafas Ewropew għall-Kwalifiki 
għat-tagħlim tul il-ħajja
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Milan Gaľa (*)

(*) Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn kumitati - Artikolu 47 tar-Regoli ta' Proċedura

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

A. SOMMARJU QASIR TAL-PROPOSTA

It-tagħlim tul il-ħajja sar neċessità f'Ewropa kkaratterizzata minn tibdil ekonomiku u soċjali 
mgħaġġel u popolazzjoni li qed tixjieħ. Il-bżonn ta’ żvilupp kontinwu u rikonoxximent tal-
tagħrif, il-ħiliet u l-kompetenza taċ-ċittadini huwa kruċjali għall-kompetittività ta' l-UE u l-
koeżjoni soċjali.

Il-barrieri li jeżistu ifixklu liċ-ċittadini individwali milli jkollhom aċċess għall-edukazzjoni u 
t-taħriġ u milli jikkumbinaw il-kwalifiki minn istituzzjonijiet differenti. Dawn jagħmluha 
diffiċli għalihom li jsegwu tagħlim tul il-ħajja ġenwin u li jimxu fi ħdan is-suq tax-xogħol 
Ewropew.

L-għan ewlieni ta’ l-EQF huwa biex jaġixxi bħala mezz ta’ traduzzjoni u punt ta’ referenza 
newtrali sabiex jiġu mqabbla l-kwalifiki bejn sistemi differenti ta’ taħriġ u edukazzjoni u biex 
tissaħħaħ il-kooperazzjoni u l-fiduċja reċiproka bejn il-partijiet interessati rilevanti. Dan 
għandu jżid it-trasparenza u jiffaċilita t-trasferiment u l-użu ta' kwalifiki bejn sistemi  ta' 
edukazzjoni u taħriġ differenti fil-kuntest nazzjonali u internazzjonali.

L-element ewlieni ta’ l-EQF huwa sett ta’ 8 livelli referenzjali li jaġixxi bħala punt ta' 
referenza komuni għall-awtoritajiet ta’ l-edukazzjoni u t-taħriġ fuq livell nazzjonali u 
settorjali. Dawn it-tmien livelli jkopru l-firxa sħiħa tal-kwalifiki minn dawk miksuba fit-
tmiem ta' l-edukazzjoni u t-taħriġ obbligatorju sa dawk mogħtija fl-ogħla livell ta’ l-
edukazzjoni u t-taħriġ akkademiku, professjonali u vokazzjonali.
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L-utenti primarji ta’ l-EQF se jkunu korpi li jieħdu ħsieb is-sistemi u l-oqfsa ta’ kwalifiki 
nazzjonali u/jew settorjali.

B. IL-KUMMENTI TAR-RAPPORTEUR GĦAL OPINJONI

L-EQF għandu jkun qafas għal kooperazzjoni u strument għat-tisħiħ tal-fiduċja reċiproka bejn 
il-partijiet interessati nazzjonali u organizzazzjonijiet settorjali internazzjonali involuti fl-
edukazzjoni u t-taħriġ.

Ir-rapporteur għal opinjoni jixtieq jinnota l-fatt li l-implimentazzjoni b’suċċess ta’ l-EQF 
teħtieġ, madankollu, li l-awtoritajiet nazzjonali ta’ l-edukazzjoni u t-taħriġ u l-partijiet 
interessati settorjali jikkommettu ruħhom fuq bażi volontarja. L-għan ta' l-EQF se jkun ukoll 
li jiżviluppa rabtiet aktar b'saħħithom bejn is-sistemi ta' kwalifiki nazzjonali. Jaqbel li l-
iżvilupp ta' QFs nazzjonali iżid il-potenzjal ta' suċċess ta' l-EQFs.

Ir-rapporteur għal opinjoni jemmen ukoll li it-twaqqif ta' l-EQF għandu  jinbena fuq żviluppi 
li diġa saru u li huma diġa karatteristika ta' l-edukazzjoni Ewropea, inklużi b'mod partikolari 
il-kisbiet miftehma fil-qafas tal-proċess ta' Bologna.

Barra minn hekk, ir-rapporteur għal opinjoni jenfasizza l-importanza ta' rikonoxximent 
reċiproku tat-tagħrif, il-ħiliet u l-kompetenza taċ-ċittadini li huma kruċjali għall-kompetittività 
u l-koeżjoni soċjali ta' l-UE kif ukoll għall-mobilità taċ-ċittadini individwali.

Jenfasizza wkoll li l-impenn lejn assigurazzjoni tal-kwalità għandu jkun il-bażi li fuqu 
tittieħed id-deċiżjoni fuq livell nazzjonali u settorjali dwar l-użu ta' l-EQF. L-introduzzjoni ta’ 
sistemi għall-assigurazzjoni ta' kwalità fil-livelli kollha rilevanti ta’ l-edukazzjoni u tat-taħriġ 
- u tal-proċess ta’ kooperazzjoni nnifsu - hija kruċjali għall-iżvilupp tal-fiduċja reċiproka. Il-
Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar Assigurazzjoni ta' Kwalità fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ 
Vokazzjonali ta' Mejju 2004, ir-Rakkomandazzjoni dwar aktar koperazzjoni Ewropea fl-
assigurazzjoni ta' kwalità fl-edukazzjoni ogħla ta' Frar 2006 u l-istandards u l-linji gwida 
għall-assigurazzjoni tal-kwalità fiz-Zona ta' Edukazzjoni Ogħla Ewropea jirrapreżentaw id-
dokumenti ta' referenza l-aktar importanti f'dan il-kuntest.

Fl-aħħarnett, hu konvint li għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-impatt ta' l-istrateġija 
tar-riżultat tat-tagħlim, inklużi riżultati ta' edukazzjoni informali u non-formali, kif użata fl-
EQF dwar il-klassifikazzjoni tat-tagħrif, ħiliet u kompetenzi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 
Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

  
1 Għad mhux ippubblikat fil-ĠU.
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Emenda 1
Premessa 1

(1) L-iżvilupp tat-tagħrif, il-ħiliet u l-
kompetenza taċ-ċittadini hija kruċjali għall-
kompetittività u l-koeżjoni soċjali fil-
Komunità. Il-parteċipazzjoni fit-tagħlim tul 
il-ħajja u l-użu tal-kwalifiki għandha 
għalhekk tiġi promossa u mtejba fil-livelli 
nazzjonali u tal-Komunità.

(1) L-iżvilupp u r-rikonoxximent tat-
tagħrif, il-ħiliet u l-kompetenza taċ-ċittadini 
huma kruċjali għall-kompetittività u l-
koeżjoni soċjali fil-Komunità. L-aċċess għal 
u il-parteċipazzjoni fit-tagħlim tul il-ħajja u 
ir-rikonoxximent u l-użu tal-kwalifiki 
għandha għalhekk tiġi promossa u mtejba 
fil-livelli nazzjonali u tal-Komunità.

Emenda 2
Premessa 8

(8) Din ir-Rakkomandazzjoni hija 
kompatibbli mal-qafas għal Qasam 
Ewropew għall-Edukazzjoni Ogħla u 
deskritturi taċ-ċiklu adottat mill-ministri fil-
laqgħa dwar l-edukazzjoni ogħla f’Bergen 
f’Mejju 2005.

(8) Din ir-Rakkomandazzjoni tibni fuq il-
qafas għal Qasam Ewropew għall-
Edukazzjoni Ogħla u deskritturi taċ-ċiklu 
miftiehma mill-ministri fil-laqgħa dwar l-
edukazzjoni ogħla f'45 pajjiż Ewropew fil-
laqgħa tagħhom f’Bergen f’Mejju 2005 fi 
ħdan il-qafas tal-Proċess ta' Bolonja (il-
Qafas ta' Bergen).

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li nibnu fuq l-iżviluppi li diġa saru u li huma diġa karatteristika ta' l-edukazzjoni 
Ewropea.

Emenda 3
Premessa 8 a (ġdida)

(8a) Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-
Assigurazzjoni tal-Kwalità fl-Edukazzjoni u 
t-Taħriġ Vokazzjonali ta' Mejju 2004¹, ir-
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-15 ta' Frar 2006 dwar 
aktar koperazzjoni Ewropea fl-
assigurazzjoni tal-kwalità fl-edukazzjoni 
ogħla² u l-Qafas ta' Bergen fihom il-
prinċipji komuni għall-assigurazzjoni tal-
kwalità li għandhom isejsu l-
implimentazzjoni tal-Qafas Ewropew għall-
Kwalifiki.
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¹Dok. 9599/04.

²ĠU L 64, 4.3.2006, p. 60.

Emenda 4
Rakkomandazzjoni lill-Istati Membri, paragrafu 2

2. Jirrelataw is-sistemi nazzjonali tal-
kwalifiki tagħhom mal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki sa l-2009, b’mod partikolari billi 
jiġu referenzjati b’mod trasparenti l-livelli 
tal-kwalifiki tagħhom mal-livelli stabbiliti fl-
Anness I, u billi jiġi żviluppat qafas tal-
kwalifiki nazzjonali, fejn adatt skond il-
leġiżlazzjoni u l-prattika nazzjonali;

2. Jirrelataw is-sistemi nazzjonali tal-
kwalifiki tagħhom mal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki sa l-2009, b’mod partikolari billi 
jiġu referenzjati b’mod trasparenti l-livelli 
tal-kwalifiki tagħhom mal-livelli stabbiliti fl-
Anness I, u billi jiġi żviluppat qafas tal-
kwalifiki nazzjonali skond il-leġiżlazzjoni u 
l-prattika nazzjonali;

Emenda 5
Rakkomandazzjoni lill-Istati Membri, paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Jippromwovu u japplikaw l-prinċipji 
għall-assigurazzjoni tal-kwalità fl-
edukazzjoni u fit-taħriġ stabbiliti fl-Anness 
II meta jqabblu ta' kwalifiki ta' edukazzjoni 
ogħla u ta' edukazzjoni u taħriġ 
vokazzjonali fis-sistemi ta' kwalifiki 
nazzjonali mal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki;

Emenda 6
Rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri, paragrafu 5, subparagrafu 1

5. Jaħtru ċentru nazzjonali ta’ appoġġ u 
jikkoordinaw ir-relazzjoni bejn is-sistema 
tal-kwalifiki nazzjonali u l-Qafas Ewropew 
tal-Kwalifiki.

5. Jaħtru ċentru nazzjonali ta’ appoġġ u 
jikkoordinaw ir-relazzjoni bejn is-sistema 
tal-kwalifiki nazzjonali u l-Qafas Ewropew 
tal-Kwalifiki, kif ukoll jipprovdu 
informazzjoni lill-partijiet interessati u 
jippromwovu r-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali.

Ġustifikazzjoni

L-għan hu li jiġi enfasizzat li l-kompitu essenzjali taċ-ċentru għandu jkun li jinforma lill-
partijiet interessati u jippromwovi l-Qafas Ewropew għall-Kwalifiki.
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Emenda 7
Rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri, paragrafu 5, punt (c)

(c) żgurar li l-metodoloġija użata biex 
tirreferi l-livelli tal-kwalifiki nazzjonali mal-
Qafas Ewropew tal-Kwalifiki jkun 
trasparenti u li d-deċiżjonijiet li jirriżultaw 
jiġu ppubblikati;

(c) jagħmlu disponibbli u jxerrdu 
metodoloġija trasparenti, li tagħmilha 
possibbli li jitqabblu il-livelli tal-kwalifiki 
nazzjonali ma' u tirrelatahom mal-Qafas 
Ewropew tal-Kwalifiki u jippubblikaw l-
informazzjoni relevanti;

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċentru għandu jagħmel disponibbli u jxerred metodoloġija trasparenti li tagħmilha 
possibbli li jitqabblu l-livelli tal-kwalifiki nazzjonali mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki.  

Emenda 8
Rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri, paragrafu 5, punt (d)

(d) provvediment ta’ gwida lill-partijiet 
interessati dwar kif il-kwalifiki nazzjonali 
jirrelataw mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki 
permezz tas-sistema nazzjonali tal-kwalifiki;

(d) provvediment ta’ aċċess għall-
informazzjoni u gwida lill-partijiet 
interessati dwar kif il-kwalifiki nazzjonali 
jirrelataw mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki 
permezz tas-sistema nazzjonali tal-kwalifiki;

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-impenji importanti taċ-ċentru għandu jkun li jiżgura li l-partijiet interessati 
jkollhom aċċess għall-informazzjoni.

Emenda 9
Rakkomandazzjoni lill-Istati Membri, paragrafu 6, punt (i)

(i) ‘kompetenza’ tfisser il-ħila bil-provi li 
tuża t-tagħrif, il-ħiliet u l-abbiltajiet 
personali, soċjali u/jew metodoloġiċi, 
f’sitwazzjonijiet ta’ xogħol jew studju u fl-
iżvilupp professjonali u/jew personali. Fil-
Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, ‘kompetenza’ 
hija deskritta f’termini ta’ risponsabbiltà u 
awtonomija.

(i) ‘kompetenza’ tfisser il-ħila bil-provi li 
tuża t-tagħrif, il-ħiliet u l-abbiltajiet 
personali, soċjali, interkulturali u/jew 
metodoloġiċi, f’sitwazzjonijiet ta’ xogħol 
jew studju u fl-iżvilupp professjonali u/jew 
personali. Il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, 
‘kompetenza’ hija deskritta f’termini ta’ 
risponsabbiltà u awtonomija.

Emenda 10
Anness 1, nota ta' qiegħ il-paġna**

** Id-deskrittur għall-ewwel ċiklu fil-Qafas 
tal-Kwalifiki għall-Qasam Ewropew ta’ l-
Edukazzjoni Ogħla jikkorrispondi mar-

** Id-deskrittur għall-ewwel ċiklu fil-Qafas 
tal-Kwalifiki għall-Qasam Ewropew ta’ l-
Edukazzjoni Ogħla  li dwarha kien hemm 
qbil bejn il-ministri għall-edukazzjoni 
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riżultat tat-tagħlim għall-EQF għal-livell 6. ogħla fil-laqgħa tagħhom f'Bergen f'Mejju 
2005 fil-qafas tal-proċess ta' Bologna
jikkorrispondi mar-riżultat tat-tagħlim għall-
EQF għal-livell 6.

Emenda 11
Anness 1, nota ta' qiegħ il-paġna***

***Id-deskrittur għat-tieni ċiklu fil-Qafas 
tal-Kwalifiki għall-Qasam Ewropew ta’ l-
Edukazzjoni Ogħla jikkorrispondi mar-
riżultat tat-tagħlim għall-EQF għal-livell 7.

*** Id-deskrittur għat-tieni ċiklu fil-Qafas 
tal-Kwalifiki għall-Qasam Ewropew ta’ l-
Edukazzjoni Ogħla  li dwarha kien hemm 
qbil bejn il-ministri għall-edukazzjoni 
ogħla fil-laqgħa tagħhom f'Bergen f'Mejju 
2005 fil-qafas tal-proċess ta' Bologna
jikkorrispondi mar-riżultat tat-tagħlim għall-
EQF għal-livell 7.

Emenda 12
Anness 1, nota ta' qiegħ il-paġna****

**** Id-deskrittur għat-tielet ċiklu fil-Qafas 
tal-Kwalifiki għall-Qasam Ewropew ta’ l-
Edukazzjoni Ogħla jikkorrispondi mar-
riżultat tat-tagħlim għall-EQF għal-livell 8.

**** Id-deskrittur għat-tielet ċiklu fil-Qafas 
tal-Kwalifiki għall-Qasam Ewropew ta’ l-
Edukazzjoni Ogħla  li dwarha kien hemm 
qbil bejn il-ministri għall-edukazzjoni 
ogħla fil-laqgħa tagħhom f'Bergen f'Mejju 
2005 fil-qafas tal-proċess ta' Bologna
jikkorrispondi mar-riżultat tat-tagħlim għall-
EQF għal-livell 8.

Emenda 13
Anness II, titolu

Prinċipji għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità fl-
Edukazzjoni u t-Taħriġ

Prinċipji Komuni għall-Assigurazzjoni tal-
Kwalità fl-Edukazzjoni Ogħla u 
Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali fil-
kuntest tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki



RR\673067MT.doc 33/40 PE 384.540v02-00

MT

PROĊEDURA

Titolu Qafas ta’ kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja

Referenzi COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)

Kumitat responsabbli EMPL

Opinjoni mogħtija minn
 Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

CULT
12.10.2006

Koperazzjoni aktar mill-qrib - data tat-
tħabbir fis-seduta plenarja

12.10.2006

Rapporteur għal opinjoni:
 Data tal-ħatra

Milan Gaľa
18.12.2006

Eżami fil-kumitat 22.3.2007 10.4.2007 7.5.2007

Data ta' l-adozzjoni 7.5.2007

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

17
0
0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, 
Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Manolis Mavrommatis, Ljudmila 
Novak, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Tomáš 
Zatloukal

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Jaroslav 
Zvěřina, Tadeusz Zwiefka



PE 384.540v02-00 34/40 RR\673067MT.doc

MT

12.4.2007

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAD-DRITTIJIET TAN-NISA U L-UGWALJANZA 
BEJN IS-SESSI

għall- Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

fuq il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif  
ta' Qafas Ewropew ta' Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Christa Prets

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

The current proposal for a Recommendation on the establishment of the European 
Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) is a technical instrument with the 
general objective of improving transparency of qualifications and, therefore, of helping 
Member States, individual citizens, employers and education and training providers to 
compare qualifications across the diverse EU education and training systems. Il-proposta 
attwali għal Rakkomandazzjoni dwar  (EQF)  tikkostitwixxi strument tekniku bl-objettiv 
ġenerali li tittejjeb it-trasparenza tal-kwalifiki u, għalhekk, li jiġu megħjuna l-Istati Membri, l-
individwi ċittadini, il-persuni li jħaddmu u min jipprovdi l-edukazzjoni u t-taħriġ sabiex 
iqabblu kwalifiki madwar id-diversi sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ ta' l-UE.  B'mod iktar 
speċifiku, din il-proposta għandha għan doppju. Sabiex tiffaċilita l-mobilità fit-tagħlim u fix-
xogħol u b'hekk tikkontribwixxi fit-tkabbir u l-impjieg, l-EQF timmira minn banda li sservi 
bħala tagħmir ta' traduzzjoni għat-ll-paragun ta' kwalifiki.  Mill-banda l-oħra, hija għandha 
sservi bħala punt ta' referenza newtrali bbażat fuq riżultati tat-tagħlim. L-EQF tkopri sistemi 
differenti ta' edukazzjoni u taħriġ li jiġbru fihom edukazzjoni ġenerali u għall-adulti, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll edukazzjoni ogħla. L-element prinċipali tagħha 
huwa sett ta' tmien livelli ta' referenza li jiddeskrivu x'taf persuna li tkun qed titgħallem, 
x'tifhem u x'inhi kapaċi li tagħmel - 'l hekk imsejħa riżultati tat-tagħlim.
Ir-rapporteur għal opinjoni jintegra l-perspettiva tas-sessi sabiex jiżgura illi l-EQF issir 
għodda li tgħin lis-sistema ta' edukazzjoni u ta' taħriġ Ewropea ħalli ssir iktar trasparenti, 
mhux diskriminatorja u aċċessibbli b'mod indaqs għan-nisa u l-irġiel. L-emendi proposti 
jirreferu għall-implimentazzjoni ta' l-integrazzjoni tas-sessi meta jiġu ddefiniti u deskritti l-
kwalifiki, għar-rappreżentanza bbilanċjata tas-sessi tal-persuni interessati nazzjonali kollha 
involuti, għall-ġbir ta' dejta bbażata fuq is-sessi kif ukoll l-implimentazzjoni ta' l-ugwaljanza 
bejn is-sessi fil-qafas tat-tagħlim tul il-ħajja in ġenerali.
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EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1

(1) L-iżvilupp tat-tagħrif, il-ħiliet u l-
kompetenza taċ-ċittadini hija kruċjali għall-
kompetittività u l-koeżjoni soċjali fil-
Komunità. Il-parteċipazzjoni fit-tagħlim tul 
il-ħajja u l-użu tal-kwalifiki għandha 
għalhekk tiġi promossa u mtejba fil-livelli 
nazzjonali u tal-Komunità.

(1) L-iżvilupp tat-tagħrif, il-ħiliet u l-
kompetenza taċ-ċittadini hija kruċjali għall-
kompetittività u l-koeżjoni soċjali fil-
Komunità. L-aċċess għal u l-parteċipazzjoni
fit-tagħlim tul il-ħajja u l-użu u r-
rikonoxximent tal-kwalifiki formali, non-
formali u informali kif ukoll il-kwalità fl-
ugwaljanza fix-xogħol u bejn is-sessi 
għandhom għalhekk jiġu promossi u mtejba 
fil-livelli nazzjonali u tal-Komunità.

Emenda 2

(2) Il-Kunsill Ewropew ta’ Liżbona fl-2000 
ikkonkluda li żieda fit-trasparenza tal-
kwalifiki għandu jkun wieħed mill-
komponenti ewlenin li huma neċessarji biex 
jiġu adottati s-sistemi ta’ edukazzjoni u 
taħriġ fil-Komunità għall-bżonnijiet tas-
soċjetà ta’ l-informazzjoni. Aktar minn hekk 
il-Kunsill Ewropew ta’ Barċellona fl-2002 
għamel sejħa kemm għal kooperazzjoni 
aktar mill-qrib fis-settur universitarju u għal 
titjib fil-metodi tat-trasparenza u l-għarfien 
fiż-żona ta’ l-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali.

(2) Il-Kunsill Ewropew ta’ Liżbona fl-2000 
ikkonkluda li żieda fit-trasparenza tal-
kwalifiki għandha tkun waħda mill-
komponenti ewlenin li huma neċessarji biex 
jiġu adattati s-sistemi ta’ edukazzjoni u 
taħriġ fil-Komunità għall-bżonnijiet tas-
soċjetà ta’ l-informazzjoni u għall-għażliet 
personali tan-nisa u l-irġiel. Aktar minn 
hekk, il-Kunsill Ewropew ta’ Barċellona fl-
2002 għamel sejħa kemm għal koperazzjoni 
aktar mill-qrib fis-settur universitarju kif 
ukoll għal titjib fil-metodi tat-trasparenza u 
r-rikonoxximent fiz-zona ta’ l-edukazzjoni u 
t-taħriġ vokazzjonali

  
1 ĠU C .., 30.1.2007, p. ...



PE 384.540v02-00 36/40 RR\673067MT.doc

MT

Emenda 3

(10) L-għan ta' din ir-Rakkomandazzjoni 
huwa li toħloq qafas ta’ referenza komuni li 
għandu jservi bħala mezz ta’ traduzzjoni 
bejn is-sistemi differenti ta’ kwalifiki u l-
livelli tagħhom, kemm għall-edukazzjoni 
ġenerali u ogħla kif ukoll għall-edukazzjoni 
u t-taħriġ vokazzjonali. Dan iżid it-
trasparenza, il-kumparabbiltà u l-portabbiltà 
tal-kwalifiki taċ-ċittadini fl-Istati Membri 
differenti. Il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki 
għandu aktar minn hekk jippermetti 
organizzazzjonijiet internazzjonali settorjali 
biex jirrelataw is-sistemi tal-kwalifiki 
tagħhom għal punt ta’ referenza komuni u 
hemm jiffaċilita t-tqegħid ta’ dawn il-
kwalifiki fi ħdan is-sistemi nazzjonali ta’ 
kwalifiki. Din ir-rakkomandazzjoni 
għalhekk tikkontribwixxi għal għanijiet usa’ 
fil-promozzjoni tat-tagħlim tul il-ħajja u
żieda fil-mobbiltà tal-ħaddiem u studenti.

(10) L-għan ta' din ir-Rakkomandazzjoni 
huwa li toħloq qafas ta’ referenza komuni li 
għandu jservi bħala mezz ta’ traduzzjoni 
bejn is-sistemi differenti ta’ kwalifiki u l-
livelli tagħhom, kemm għall-edukazzjoni 
ġenerali u ogħla kif ukoll għall-edukazzjoni 
u t-taħriġ vokazzjonali. Dan iżid it-
trasparenza, il-kumparabbiltà, il-portabbiltà 
u jippromwovi r-rikonoxximent tal-
kwalifiki formali, non-formali u informali
taċ-ċittadini fl-Istati Membri differenti. Il-
Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għandu aktar 
minn hekk jippermetti organizzazzjonijiet 
internazzjonali settorjali biex jirrelataw is-
sistemi tal-kwalifiki tagħhom għal punt ta’ 
referenza komuni u hemm jiffaċilita t-
tqegħid ta’ dawn il-kwalifiki fi ħdan is-
sistemi nazzjonali ta’ kwalifiki. Din ir-
rakkomandazzjoni għalhekk tikkontribwixxi 
għal għanijiet usa’ fil-promozzjoni tat-
tagħlim tul il-ħajja, fiż-żieda fil-mobbiltà tal-
ħaddiem u studenti u fit-titjib ta' l-aċċess 
għall-impjieg.

Emenda 4
Premessa 10a (ġdida)

(10a) Fil-qafas tar-rikonoxximent u taċ-
ċertifikazzjoni tal-kwalifiki non-formali, 
għandha tingħata attenzjoni partikulari lill-
kwalifiki miksuba mill-irġiel u min-nisa 
matul attivitajiet ta' kura u ta' 
akkumpanjament edukattiv tat-tfal jew ta' 
persuni dipendenti.

Emenda 5
Premessa 10b (ġdida)

(10b) L-Implimentazzjoni ta' din ir-
Rakkomandazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn adattament flessibbli 
ta' l-istrutturi u tal-possibiltajiet ta' tagħlim 
u ta' taħriġ.
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Emenda 6
Premessa 11a (ġdida)

(11a) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa 
għandha tkun integrata fil-miżuri u l-
azzjonijiet kollha relatati mat-tfassil, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' din 
ir-Rakkomandazzjoni.

Emenda 7 

4. Jużaw strateġija bbażata fuq ir-riżultati 
tat-tagħlim meta jiddefinixxu u jiddeskrivu 
l-kwalifiki, u jippromwovu l-validazzjoni 
tat-tagħlim non-formali u informali skond il-
prinċipji Ewropej komuni maqbula fil-
konklużjonijiet tal-Kunsill tat-28 ta’ Mejju 
2004;

4. Jużaw strateġija bbażata fuq ir-riżultati 
tat-tagħlim u l-integrazzjoni tas-sessi meta 
jiddefinixxu u jiddeskrivu l-kwalifiki, u 
jippromwovu l-validazzjoni tat-tagħlim non-
formali u informali skond il-prinċipji 
Ewropej komuni miftiehma fil-
konklużjonijiet tal-Kunsill tat-28 ta’ Mejju 
2004;

Emenda 8

(e) l-iżgurar ta’ parteċipazzjoni tal-partijiet 
interessati nazzjonali rilevanti inkluż, skond 
il-prattika u l-leġiżlazzjoni nazzjonali, l-
edukazzjoni ogħla u l-edukazzjoni 
vokazzjonali u l-istituzzjonijiet tat-taħriġ, is-
sieħba soċjali, is-setturi u l-esperti dwar il-
paragun u l-użu tal-kwalifiki fuq livell 
Ewropew;

(e) l-iżgurar ta’ parteċipazzjoni, ukoll bil-
għan ta' rappreżentanza bbilanċjata tas-
sessi, tal-partijiet interessati nazzjonali
kollha rilevanti inkluż, skond il-prattika u l-
leġiżlazzjoni nazzjonali, l-edukazzjoni ogħla 
u l-edukazzjoni vokazzjonali u l-
istituzzjonijiet tat-taħriġ, l-imsieħba soċjali, 
is-setturi u l-esperti dwar il-paragun u l-użu 
tal-kwalifiki fuq livell Ewropew;

Emenda 9

(c) ‘Qafas nazzjonali tal-kwalifiki’ jfisser 
strument għall-klassifikazzjoni tal-kwalifiki 
skond is-sett ta’ kriterji għal-livelli 
speċifikati tar-riżultati miksuba. Dan għandu 

(c) ‘Qafas nazzjonali tal-kwalifiki’ jfisser 
strument għall-klassifikazzjoni tal-kwalifiki 
skond is-sett ta’ kriterji għal-livelli 
speċifikati tar-riżultati miksuba. Dan għandu 
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l-għan li jintegra u jikkoordina s-sottosistemi 
nazzjonali tal-kwalifiki u jtejjeb it-
trasparenza, l-aċċess, il-progress u l-kwalità 
tal-kwalifiki f’relazzjoni mas-suq tax-xogħol 
u s-soċjetà ċivili;

l-għan li jintegra u jikkoordina s-sottosistemi 
nazzjonali tal-kwalifiki, jiżgura n-non-
diskriminazzjoni u jtejjeb it-trasparenza, l-
aċċess, il-progress u l-kwalità tal-kwalifiki 
f’relazzjoni mas-suq tax-xogħol u s-soċjetà 
ċivili;

Emenda 10

3. Tissorvelja l-azzjoni meħuda bħala 
rispons għal din ir-Rakkomandazzjoni u 
tirrapporta, ħames snin wara l-adozzjoni 
tagħha, lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-esperjenza miksuba u l-
implikazzjonijiet għall-futur, inkluż, jekk 
neċessarju, reviżjoni possibbli għal din ir-
Rakkomandazzjoni.

3. Tissorvelja l-azzjoni meħuda bħala 
rispons għal din ir-Rakkomandazzjoni, 
tiġbor dejta mhux miġbura dwar l-età u s-
sessi u tirrapporta, ħames snin wara l-
adozzjoni tagħha, lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar l-esperjenza miksuba u l-
implikazzjonijiet għall-futur, inkluż, jekk 
neċessarju, reviżjoni possibbli għal din ir-
Rakkomandazzjoni.
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