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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar agħlim għall-Adulti: Qatt ma huwa tard wisq biex titgħallem
(2007/2114(INI))

il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem ‘Tagħlim għall-Adulti: qatt 
m’hu tard wisq biex titgħallem’ (COM(2006)0614),

– Deċiżjoni Nru 1720/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta' Novembru 
2006 li tistabbilixxi programm ta' azzjoni fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tas-26 ta' Settembru 2006 dwar il-kompetenzi 
ewlenin għat-tagħlim tul il-ħajja1

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Marzu 2006 dwar sfidi demografiċi u 
solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet2,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Liżbona tat-23 
u l-24 ta' Marzu 2000,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 149 sa 150 tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta... Settembru 27 rigward il-produzzjoni u l-
iżvilupp ta' statistiċi dwar l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta... Settembru 2007 dwar it-twaqqif  tal-Qafas 
Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta... Settembru 2007 dwar l-effiċjenza u l-ekwità 
fis-sistemi edukattivi u ta' taħriġ ta' l-Ewropa5,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-Opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali dwar id-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi (A6-0000/2007),

A. billi t-tagħlim għall-adulti qiegħed isir prijorità politika u jeħtieġ programmi konkreti u 
xierqa, viżibilità, aċċess u riżorsi,

B. billi l-edukazzjoni u t-taħriġ huma fatturi kritiċi sabiex jinkisbu l-għanijiet ta’ l-istrateġija 
ta’ Liżbona sabiex jiżdiedu t-tkabbir ekonomiku, il-kompetittività u l-inklużjoni soċjali.

  
1  ĠU L 394, 30.12.2006, p. 10.
2 Testi adottati, P6_TA(2006)0115.
3 A6-0307/2007, Sessjoni ta' Settembru II 2007.
4 A6-0245/2007, Sessjoni ta' Settembru II 2007.
5 A6-0326/2007, Sessjoni ta' Settembru II 2007.
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C. billi 4 miljun adult ieħor jeħtieġ li jipparteċipaw fit-tagħlim tul il-ħajja sabiex jiksbu ir-
rata ta’ parteċipazzjoni ta’ l-istandard li sar qbil dwaru mill-Istati Membri fil-qafas tal-
programm "Edukazzjoni u Taħriġ 2010",

D. billi l-investiment fl-edukazzjoni adulta jżid ir-riżultati soċjali u kulturali f'termini ta' 
żieda fil-benessri u s-sodisfazzjon individwali u fiċ-ċittadinanza attiva,

E. billi l-kontribut essenzjali tat-tagħlim għall-adulti, permezz tal-kisba ta' kompetenzi 
importanti, huwa essenzjali għall-impjegabilità u l-mobilità fis-suq tax-xogħol u għall-
inklużjoni soċjali,

F. billi hemm il-ħtieġa ta' dejta li tista’ torbot fuqha għas-sorveljanza tal-multiċiplità tat-
tagħlim għall-adulti u għall-iżvilupp ta' politiki,

G. billi l-informazzjoni u l-aċċess għas-sistemi tat-tagħlim tul il-ħajja jvarjaw ħafna minn 
Stat Membru għal ieħor,

H. billi r-rikonoxximent u l-ivvalidar ta' tagħlim formali, mhux formali u informali jifformaw 
pedament fi strateġija għall-ħajja kollha,

I. billi huwa urġenti li ssir konnessjoni bejn it-tagħlim għall-adulti mal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki u li jiżdied il-potenzjal tiegħu fir-rigward ta' kompetenzi importanti u ta' 
kompetenzi soċjali u personali, 

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni għal Pjan ta' Azzjoni għat-Tagħlim 
għall-Adulti;

2. Jirrikonoxxi li għandhom jittieħdu miżuri fuq diversi livelli biex it-tkabbir tal-kultura tat-
tagħlim, speċjalment għall-adulti, jiġi promoss, rinfurzat u kkonsolidat;

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jintroduċu kultura ta' tagħlim tul il-ħajja, li primarjament 
tiffoka fuq l-edukazzjoni u t-taħriġ għall-adulti, billi jimplimentaw politiki u azzjonijiet 
maħsuba biex jippromwovu l-kisba ta' l-għarfien, billi jagħmlu dan iżjed attraenti u 
aċċessibbli, u billi jaġġornaw il-kwalifiki;

It-titjib tal-motivazzjoni (għall-parteċipanti fit-tagħlim għall-adulti) 

4. Iħeġġeġ it-titjib fil-promozzjoni ta' l-edukazzjoni adulta sabiex iżjed nies ikunu motivati 
biex jieħdu sehem f'edukazzjoni bħal din; iqis li l-edukazzjoni għall-adulti għandha 
tilgħab irwol importanti f'politiki li jippromwovu kultura ġenerali ta' tagħlim, permezz ta' 
kampanji mill-midja u ta' servizzi ta' informazzjoni, ta' gwida u ta' pariri, u b'mod 
partikulari, b'servizzi ta' informazzjoni, ta' gwida u ta' pariri maħsubin għal gruppi 
żvantaġġjati;

5. Jaqbel li linji tat-telefon u websajts speċjali huma mezzi validi ħafna biex tiġi promossa l-
edukazzjoni għall-adulti u għandhom, b'mod ġenerali, ikunu orjentati għal persuni neqsin 
mill-kwalifiki u għall-anzjani; 

Dejta statistika  
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6. Huwa tal-fehma li hemm il-ħtieġa ta' dejta statistika kumparabbli sabiex jiġu żviluppati u 
ssorveljati politiki fil-qasam tat-tagħlim għall-adulti kif ukoll biex jiġu pprovduti 
indikazzjonijiet u orjentazzjonijiet għall-Programm integrat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja; 

7. Jikkunsidra li l-Istħarriġ Ewropew dwar l-Edukazzjoni għall-Adulti għandu jkun 
appoġġjat bħala mezz biex tinġabar l-informazzjoni kumparabbli dwar l-edukazzjoni 
għall-adulti u biex jiġu promossi kunċetti komuni;

8. Jistieden lill-Istituzzjonijiet Ewropej u lill-Istati Membri biex jinkuraġġixxu l-iskambju 
ta' prattiki tajba;

Ir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol mal-familja u t-tagħlim tul il-ħajja u t-twassil effettiv tat-
tagħlim

9. Jirrimarka li r-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tal-familja max-xogħol u t-tagħlim tul il-ħajja 
teħtieġ mhux biss iżjed flessibilità fl-immaniġġjar tal-ħin u l-ispazju, iżda wkoll inċentivi 
soċjali, ekonomiċi u fiskali sabiex ikun promoss l-aċċess ta' l-adulti għall-programmi ta' 
tagħlim u edukazzjoni; 

10. Jenfasizza l-ħtieġa għal użu mtejjeb ta' teknoloġiji ġodda u jinnota, f'dan ir-rigward, li 
għandu jkun imħeġġeġ l-iżvilupp ta' l-aċċess għall-Internet biex jiġu nkuraġġiti sorsi 
ġodda ta' għarfien u ta' modi ta' tagħlim, bħall-programmi tat-tagħlim mill-bogħod 
(distance learning);

11. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-ħtieġa li nwessgħu l-ambitu tal-faċilitajiet għall-kura tat-tfal, 
kemm pubbliċi u kemm privati, u li ninvolvu l-impjegaturi li jistgħu jipprovdu faċilitajiet 
għall-kura tat-tfal fil-kumpaniji;

Solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet (kontra l-« getto tal-ġenerazzjonijiet») u solidarjetà 
interkulturali

12. Ifakkar li l-bidliet demografiċi se jġibu lill-Istati Membri sensiela ta' sfidi interkonnessi u 
kumplessi, u li s-soċjetajiet tagħna se jkollhom jiżviluppaw forom ġodda ta' solidarjetà 
bejn il-ġenerazzjonijiet;

13. Jipproponi, għalhekk, li tittejjeb it-trasmissjoni ta' l-għarfien, tal-kapaċitajiet u ta' l-
esperjenza ta' l-adulti, b'mod partikulari l-anzjani, fil-forma ta' skemi ta' taħriġ li 
jappoġġjaw diversi attivitajiet ta' l-imprenditorija u ta' l-artiġġjanat; iqis ukoll li huwa 
importanti li l-għalliema responsabbli jkunu konnessi b'netwerk li permezz tiegħu jkunu 
jistgħu jaqsmu u jiskambjaw l-informazzjoni;

14. Jenfasizza l-importanza ta' "approċċ ta' tagħlim fil-familja", fejn il-ġenituri jkunu 
motivati li jkomplu jistudjaw għax ikunu jridu jgħinu lil uliedhom biex jirnexxu fl-iskola;

15. Jappoġġja l-iżvilupp ta' programmi ta' volontarjat f'dak li għandu x'jaqsam mas-sehem li 
jagħtu fis-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u fir-rikonoxximent ta' l-esperjenza u l-
kwalifiki;  

16. Jenfasizza l-ħtieġa, fil-kuntest tal-mobilità u tal-koeżjoni soċjali, li jiġu provduti, 



PE 394.005v01-00 6/9 PR\684485MT.doc

MT

speċjalment għall-immigranti, opportunitajiet flessibbli għall-edukazzjoni u għall-
programmi ta' taħriġ kif ukoll kundizzjonijiet xierqa biex iwettquhom;

L-importanza tat-tagħlim tal-lingwi u l-bżonnijiet speċifiċi ta' «gruppi f'riskju»

17. Jikkunsidra t-twaqqif ta' ċentri nazzjonali u lokali għall-appoġġ ta' l-immigranti bħala 
għodda importanti li tagħmel disponibbli informazzjoni utli u tipprovdi kjarifiki dwar 
kwistjonijiet konnessi ma' l-integrazzjoni sħiħa ta' l-immigranti fis-soċjetà; 

18. Itenni l-importanza li jingħata aktar appoġġ għall-korsijiet tal-lingwi, b'mod speċjali 
għall-korsijiet maħsubin għall-immigranti;

19. Jappoġġja l-idea li jitwaqqfu «verifiki tal-kompetenzi» għall-immigranti, għal dawk li ma 
tantx għandhom kwalifiki u għall-persuni b'diżabilità; jemmen li minbarra li jġibu 
benefiċċji ekonomiċi, dawn il-verifiki tal-kwalifiki jistgħu jikkontribwixxu għat-tnaqqis 
tar-razziżmu, tal-ksenofobija, tad-diskriminazzjoni u ta' l-esklużjoni; 

L-aċċess għal edukazzjoni ogħla

20. Iqis li l-aċċess għal edukazzjoni ogħla għandu jinkludi pubbliku usa', inklużi adulti li 
għandhom esperjenza ta' xogħol u nies anzjani;

21. Jirrimarka li l-imodernizzar tas-sistemi ta' l-iskejjel sekondarji huwa neċessarju sabiex 
dawn isiru iżjed kompetittivi, flessibbli, aċċessibbli u effiċjenti; 

It-titjib fil-kwalità, fil-pedagoġija u fil-varjetà tal-provvediment 

22. Jenfasizza l-ħtieġa ta' staff ta' kwalità għolja fil-qasam ta' l-edukazzjoni għall-adulti; 
jemmen li għandu jingħata appoġġ għal programmi speċifiċi għall-għalliema ta' l-adulti u 
jinkuraġġixxi t-twaqqif ta' programmi ta' gradi universitarji li jwasslu għal diploma fl-
edukazzjoni għall-adulti;

23. Jappoġġja azzjonijiet maħsubin biex iżidu t-trasferiment tal-kompetenzi u l-mobilità fit-
tagħlim għall-adulti, bħal:

a) l-implimentazzjoni u t-tkabbir tal-qafas Ewropew tal-kwalifiki ta' l-EUROPASS;
b) ir-rikonoxximent u l-ivvalidar ta' ħiliet bażiċi, ta' kompetenzi ewlenin, u ta' kwalifiki 

u edukazzjoni formali, mhux formali u informali sabiex tiġi żgurata t-trasparenza fir-
rigward tar-riżultati tat-tagħlim, u b'hekk jiġu ffaċilitati s-suċċess fit-tagħlim u t-
tranżizzjoni bejn toroq differenti ta' tagħlim;

Il-Finanzjament

24. Jitlob li l-finanzjament u l-organizzar ta' tagħlim mill-impjegaturi għall-impjegati 
tagħhom isiru iżjed wesgħin u appoġġjati permezz ta' konċessjonijiet fiskali, minħabba li 
l-kwalifiki u l-ħiliet ta' l-impjegati huma aspett ewlieni ta' l-innovazzjoni, tal-produttività 
u tal-kompetittività;

25. Iħeġġeġ il-koordinazzjoni, il-koperazzjoni, l-effiċjenza u t-trasparenza bejn il-miżuri 
leġiżlattivi u l-oqfsa, in-netwerks u l-isħubijiet ta' korpi jew assoċjazzjonijiet 
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istituzzjonali li huma konnessi mat-tagħlim għall-adulti, bl-użu ta' riżorsi finanzjarji 
Ewropej (pubbliċi jew privati);

26. Iqis li huwa essenzjali li jiġu offruti inċentivi finanzjarji li jippermettu li n-nies ikollhom 
aċċess liberu għat-taħriġ u l-edukazzjoni u għall-benefiċċji li dawn iġibu magħhom; 
jirrimarka li inċentivi finanzjarji bħal dawn jistgħu jieħdu l-forma ta' inċentivi fiskali, 
konċessjonijiet, għotjiet, finanzjament konġunt, jew tnaqqis fit-taxxi jew fl-ispejjeż tas-
sigurtà soċjali għal impjegaturi li jwaqqfu kundizzjonijiet tax-xogħol xierqa għat-tagħlim 
għall-adulti; 

27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

F'Ottubru 2006 l-Kummissjoni ppubblikat il-Komunikazzjoni "It-Tagħlim għall-Adulti: Qatt 
m’hu tard wisq biex titgħallem", u issa qiegħda taħdem fuq "Pjan ta' Azzjoni għat-Tagħlim 
għall-Adulti, 2007", li mistenni li jiġi adottat lejn l-aħħar ta' Settembru jew il-bidu ta' Ottubru. 
Il-Komunikazzjoni tenfasizza l-kontribut vitali tat-tagħlim għall-adulti għall-impjegabilità u l-
mobilità fis-suq modern tax-xogħol u għall-inklużjoni soċjali.

L-iskala tal-bidla ekonomika u soċjali kurrenti, it-tranżizzjoni rapida għal soċjetà bbażata fuq 
l-għarfien u l-bidliet demografiċi kaġun tal-popolazzjoni Ewropea li qiegħda dejjem tixjieħ 
huma lkoll sfidi li jeħtieġu approċċ ġdid għall-edukazzjoni u t-taħriġ, fi ħdan il-qafas tat-
tagħlim tul il-ħajja. 

L-edukazzjoni u t-taħriġ ma jistgħux jibqgħu limitati biss għall-iskola u għas-snin ta' wara l-
iskola, iżda għandhom jiġu aġġornati u estiżi għal tul il-ħajja kollha tax-xogħol; dan huwa 
proċess wiesa' u kontinwu.  L-edukazzjoni, u b'mod speċjali t-tagħlim għall-adulti, 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp personali, għall-istima personali, għaċ-ċittadinanza attiva, 
għall-inklużjoni soċjali u għad-djalogu bejn il-kulturi.  

L-Unjoni Ewropea diġà qiegħda tilħaq numru sinifikanti miċ-ċittadini tagħha b'mod dirett 
permezz tal-programmi ta' edukazzjoni u taħriġ tagħha, iżda hemm differenzi kbar fil-
parteċipazzjoni bejn l-Istati Membri.

L-aġenda tat-tagħlim għall-adulti teħtieġ li titmexxa 'l quddiem. Il-parteċipazzjoni ta' l-adulti 
fl-edukazzjoni u fit-taħriġ mhix biżżejjed jekk l-UE tixtieq tilħaq il-mira ta' 12.5% fil-
parteċipazzjoni fit-tagħlim għall-adulti sa l-2010.

Ir-rapporteur tapprova l-approċċ progressiv adottat mill-Kummissjoni, u tappoġġja x-xogħol 
kontinwu tal-Pjan ta' Azzjoni futur billi tikkunsidra l-isfidi li ġejjin:

a) It-tneħħija ta’ l-ostakoli għall-parteċipazzjoni. Il-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ 
għadha limitata. L-Istati Membri għandhom jintroduċu sistemi ta' gwida u ta' informazzjoni ta' 
kwalità għolja, kif ukoll inċentivi finanzjarji orjentati għal individwi u appoġġ għal sħubijiet 
lokali. 

b) L-iżgurar tal-kwalità tat-tagħlim għall-adulti. Biex tiġi żgurata l-kwalità tat-tagħlim għall-
adulti, trid tingħata attenzjoni speċjali lid-diversi aspetti tal-kwalità, b'attenzjoni speċjali 
għall-iżvilupp ta' l-istaff, għall-mekkaniżmi ta' l-assigurazzjoni tal-kwalità u għall-metodi u l-
materjali. 

c) L-introduzzjoni ta' sistemi li jirrikonoxxu u jivvalidaw ir-riżultati tat-tagħlim. L-Istati 
Membri huma mistiedna jgħaqqdu dawn is-sistemi ma' l-Oqfsa Nazzjonali tal-Kwalifiki, fil-
kuntest ta' l-Oqfsa Ewropej tal-Kwalifiki. 
d) L-investiment fil-popolazzjoni li qiegħda dejjem tixjieħ u fl-immigranti. L-Istati Membri 
għandhom jinvestu fl-anzjani u fl-immigranti, permezz ta' l-edukazzjoni u t-taħriġ li 
jikkumplimentaw il-ħtiġijiet ta' min jitgħallem, filwaqt li jqajmu kuxjenza dwar l-irwol 
importanti ta' l-immigranti u ta' l-anzjani fis-soċjetà u fl-ekonomija Ewropea.
e) Is-suċċess fit-tkejjil tal-progress. Dejta li tista' toqgħod fuqha, flimkien ma' indikaturi u 
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parametri xierqa, huma essenzjali biex it-tfassil tal-politiki jissejjes fuq il-fatti. Il-kwalità u l-
kumparabilità tad-dejta trid tibqa' tittejjeb.

Ir-rapporteur tqis li l-Komunikazzjoni waslet fi żmien propizju u li l-pjan ta' azzjoni 
jipprometti ħafna. Hija temmen li għandhom jittieħdu miżuri fuq diversi livelli sabiex jiġi 
promoss, infurzat u kkonsolidat it-tkabbir tal-kultura tat-tagħlim, b'mod speċjali għall-adulti. 

Ir-rapporteur tirreferi għal dawn il-miżuri tul ir-rapport kollu, billi ssemmi prattiki tajbin fl-
Istati Membri u billi tipproponi xi azzjonijiet li jistgħu jittieħdu. 

B'mod prinċipali, il-miżuri jiffukaw fuq il-livell ta':
1. Il-motivazzjoni 
2. L-istatistika   
3. Ir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol mal-familja u t-tagħlim tul il-ħajja u t-twassil effettiv tat-
tagħlim
4. Is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u bejn il-kulturi
5. L-importanza tat-tagħlim tal-lingwi u l-bżonnijiet speċifiċi ta' «gruppi f'riskju»
6.  L-aċċess għal edukazzjoni ogħla 
7. It-titjib fil-kwalità, fil-pedagoġija u fil-varjetà tal-provvediment 
8. Il-finanzjament

Ir-rapporteur tenfasizza l-idea li t-tagħlim għall-adulti huwa element essenzjali tat-tagħlim tul 
il-ħajja u settur kumpless ħafna. L-adulti jeħtieġu jgħaqqdu t-tagħlim tagħhom ma' l-għarfien, 
ma' l-esperjenzi u ma' l-isfond kulturali tagħhom. It-tagħlim għall-adulti għandu jkun 
applikabbli għar-responsabilitajiet tagħhom u ta' valur għalihom bħala individwi.

Għalhekk huwa neċessarju li jiġu adottati l-miżuri kollha minnufih. It-tagħlim għall-adulti sar 
iżjed u iżjed importanti f'era fejn il-globalizzazzjoni u l-isfidi tal-bidliet demografiċi, 
ekonomiċi u soċjali fl-Ewropa jeħtieġu adattament ikbar ta' kwalifiki u ħiliet fil-ħajja privata, 
soċjali u professjonali. 


	684485mt.doc

