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Suġġett: Proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill

Żgħażagħ f'Moviment– il-promozzjoni tal-mobbiltà fit-tagħlim taż-żgħażagħ
- Qbil politiku

Fil-laqgħa tiegħu fl-4 ta' Mejju 2011 il-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti nnota li t-test tal-

proposta msemmija hawn fuq issa kellu l-appoġġ tad-delegazzjonijiet kollha bl-eċċezzjoni tad-

delegazzjoni Taljana, li żżomm riżerva dwar il-formulazzjoni tal-paragrafu (4) fil-paġna 13.

Il-Kunsill, wara li jivverifika l-istatus ta' din ir-riżerva pendenti, huwa mistieden jilħaq qbil dwar it-

test. Wara l-finalizzazzjoni mill-ġuristi-lingwisti, it-test imbagħad jintbagħat għall-adozzjoni bħala 

punt "A" f'waħda mil-laqgħat tal-Kunsill li jmiss u l-pubblikazzjoni sussegwenti f'il-Ġurnal 

Uffiċjali.

______________________
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ANNESS

RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUNSILL

Żgħażagħ f'Moviment – il-promozzjoni tal-mobbiltà fit-tagħlim taż-żgħażagħ

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari

l-Artikoli 165 u 166 tiegħu,

Billi:

(1) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 dwar l-Ewropa 2020 – Strateġija 

Ewropea għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv1 tistabbilixxi bħala waħda mill-

prijoritajiet tagħha l-iżvilupp ta' ekonomija bbażata fuq l-għerf u l-innovazzjoni ("tkabbir 

intelliġenti"), u tenfasizza inizjattiva ewlenija (Żgħażagħ f'Moviment) sabiex issaħħaħ il-

prestazzjoni u l-attraenza internazzjonali tal-istituzzjonijiet Ewropej ta' edukazzjoni għolja u 

biex tgħolli l-kwalità ġenerali tal-livelli kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-UE, bil-

kombinazzjoni kemm tal-eċċellenza u kemm tal-ekwità, bil-promozzjoni tal-mobbiltà taż-

żgħażagħ u t-titjib tas-sitwazzjoni tagħhom fir-rigward tal-impjegabbiltà. Din ir-

Rakkomandazzjoni tifforma parti mill-inizjattiva Żgħażagħ f'Moviment, u hija konsistenti 

mal-Linji Gwida Integrati tal-Ewropa 2020.

  
1 Dok. 7110/10 (COM(2010) 2020).
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(2) Il-mobbiltà fit-tagħlim, jiġifieri l-mobbilità transnazzjonali għall-iskop tal-kisba ta' għarfien, 

ħiliet u kompetenzi ġodda, hija waħda mill-modi fundamentali li bih iż-żgħażagħ jistgħu 

jsaħħu l-impjegabbiltà futura tagħhom, kif ukoll il-kuxjenza interkulturali, l-iżvilupp 

personali, il-kreattività u ċ-ċittadinanza attiva tagħhom. L-Ewropej li jkunu mobbli bħala 

studenti żgħażagħ huwa aktar probabbli li jkunu mobbli bħala ħaddiema aktar tard 

f'ħajjithom. Il-mobbiltà fit-tagħlim tista' tagħmel is-sistemi u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni 

u t-taħriġ aktar miftuħa, aktar Ewropej u internazzjonali, aktar aċċessibbli u aktar effiċjenti.

Tista' ttejjeb ukoll il-kompetittività tal-Ewropa billi tgħin fil-bini ta' soċjetà ffukata fuq l-

għerf.

(3) Il-benefiċċji tal-mobbiltà ġew issottolinjati mir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti 

tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin f il-Kunsill, fl-14 ta' Diċembru 2000 dwar pjan ta' 

azzjoni għall-mobbiltà2, u mir-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 

ta' Lulju 2001 dwar il-mobbiltà fi ħdan il-Komunità għal studenti, persuni li qed jitħarrġu, 

voluntiera, għalliema u min iħarreġ3. Ir-Rakkomandazzjoni stiednet lill-Istati Membri jieħdu 

passi adatti biex ineħħu l-ostakoli għall-mobbiltà ta' dawn il-gruppi.

(4) Kien hemm ħafna kisbiet fil-qasam tal-mobbiltà taż-żgħażagħ wara r-Rakkomandazzjoni tal-

2001. Madankollu, mhux l-istrumenti u l-għodod kollha jiġu sfruttati u għad hemm ħafna 

ostakoli. Barra min hekk, il-kuntest kollu tal-mobbiltà fit-tagħlim inbidel konsiderevolment fl-

aħħar deċennju, fost l-oħrajn, minħabba l-globalizzazzjoni, il-progress teknoloġiku, inklużi t-

teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICTs) u enfasi ikbar fuq l-impjegabbiltà u 

fuq id-dimensjoni soċjali.

(5) Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, 

imlaqqgħin fil-Kunsill, fit-22 ta' Mejju 2008 dwar il-promozzjoni tal-kreattività u l-

innovazzjoni permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ4 enfasizzaw li d-diversità u l-ambjenti 

multikulturali jistgħu jistimulaw il-kreattività. 

  
2 ĠU C 371, 23.12.2000, p. 4.
3 ĠU L 215, 9.8.2001, p. 30-37.
4 ĠU C 141, 23.12.2000, p. 17.
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(6) Fil-konklużjonijiet tiegħu dwar il-mobbiltà taż-żgħażagħ tal-21 ta' Novembru 2008, il-Kunsill 

stieden lill-Istati Membri jadottaw il-mira li gradwalment il-perijodi ta' tagħlim barra mill-

pajjiż isiru r-regola u mhux l-eċċezzjoni għaż-żgħażagħ Ewropej kollha. Il-Kunsill stieden 

lill-Kummissjoni tistabbilixxi pjan ta' ħidma li jinkludi miżuri ta' mobbiltà transkonfinali fil-

programmi Ewropej kollha u tappoġġa lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu 

l-mobbiltà5.

(7) Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 2009 dwar l-iżvilupp professjonali tal-

għalliema u min imexxi l-iskejjel6 rrikonoxxew li l-għalliema fil-livelli kollha jistgħu 

jibbenefikaw aktar minn iżjed mobbiltà fit-tagħlim u n-netwerking.

(8) Il-Kummissjoni ppubblikat il-Green Paper dwar Il-promozzjoni tal-mobbiltà taż-żgħażagħ

f'Lulju 20097 li nediet konsultazzjoni pubblika dwar diversi kwistjonijiet, bħal pereżempju:

kif l-aħjar li jingħataw spinta opportunitajiet ta' mobbiltà għaż-żgħażagħ Ewropej, liema 

ostakoli għall-mobbiltà għadhom iridu jingħelbu u kif l-operaturi kollha involuti jistgħu 

jingħaqdu flimkien fi sħubija ġdida għall-mobbiltà fit-tagħlim. Ir-rispons għal din il-

konsultazzjoni kien ta' kontribut kbir għal din ir-Rakkomandazzjoni, kif kienu wkoll l-

opinjonijiet li waslu mingħand il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-

Reġjuni.

(9) Il-mobbiltà tar-riċerkaturi żgħażagħ għandha titħeġġeġ ukoll biex jiġi żgurat li l-UE tlaħħaq 

mal-kompetituri tagħha fir-riċerka u l-innovazzjoni. Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-

23 ta' Mejju 2008 dwar Karrieri aħjar u aktar mobbiltà: sħubija Ewropea għal riċerkaturi8

pproponiet sett ta' azzjonijiet biex jiġi żgurat li r-riċerkaturi madwar l-UE jibbenefikaw mit-

taħriġ adegwat, karrieri attraenti u tneħħija tal-ostakoli għall-mobbiltà tagħhom, filwaqt li l-

Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-2 ta' Marzu 2010 dwar Il-mobbiltà u karrieri tar-riċerkaturi 

Ewropej9 identifikaw konsiderazzjonijiet konkreti dwar kif tista' tittejjeb il-mobbiltà tar-

riċerkaturi u identifikaw diversi oqsma għal azzjoni sabiex jiġi promoss il-moviment ħieles 

tal-għarfien (il-"ħames libertà").

  
5 ĠU C 320, 16.12.2008, p. 6.
6 ĠU C 302, 23.12.2000, p. 6.
7 COM(2008) 329.
8 COM(2008) 317.
9 Dok. 6362/2/10 REV 2.
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(10) Il-programmi tal-UE, minbarra li jipprovdu appoġġ sostanzjali għall-mobbiltà u 

jikkontribwixxu għall-iżvilupp u l-internazzjonalizzazzjoni ta' sistemi edukattivi, ippermettew 

it-tixrid fil-livell tal-UE ta' prattiki u għodod tajba, li jimmiraw li jiffaċilitaw il-mobbiltà taż-

żgħażagħ fil-kuntesti kollha ta' tagħlim u taħriġ.

(11) Minħabba konsiderazzjonijiet ekonomiċi, huwa partikolarment meħtieġ li jiġu żgurati l-użu 

effiċjenti u s-simplifikazzjoni amministrattiva ta' programmi u għodod eżistenti nazzjonali u 

tal-UE għall-promozzjoni u l-appoġġ tal-mobbiltà fit-tagħlim. 

(12) Din ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tirreferi għaż-żgħażagħ fl-Ewropa fil-kuntesti kollha ta' 

tagħlim u taħriġ, jiġifieri fl-iskejjel, f'taħriġ vokazzjonali (ibbażati fi skejjel jew 

apprendistati), fi programmi b'ċiklu qasir u f'lawrji ta' baċellerat, master u dottorat, kif ukoll fi 

skambji taż-żgħażagħ, attivitajiet volontarji jew apprendistati, fl-Unjoni Ewropea jew barra 

mill-Unjoni. Il-mobbiltà fit-tagħlim titqies bħala rilevanti għad-dixxiplini u l-oqsma kollha, 

bħalma huma l-kultura, ix-xjenza, it-teknoloġija, l-arti u l-isport, kif ukoll għall-

intraprendituri u r-riċerkaturi żgħażagħ. Fi ħdan it-tifsira ta' din ir-Rakkomandazzjoni, it-

tagħlim ikopri t-tagħlim formali, mhux formali u informali.

(13) Din ir-Rakkomandazzjoni tfittex li tinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jippromwovu l-

mobbiltà fit-tagħlim taż-żgħażagħ u, meta possibbli, biex ineħħu l-ostakoli li qed ixekklu l-

progress f'dan il-qasam. Fl-istess ħin, hija tirrispetta bis-sħiħ il-kompetenzi u r-

responsabbiltajiet tal-Istati Membri skont leġislazzjoni nazzjonali u Ewropea. 

(14) Din ir-Rakkomandazzjoni tħeġġeġ ukoll lill-Istati Membri jisfruttaw il-potenzjal sħiħ tal-

istrumenti eżistenti tal-UE u ta' Bologna biex jiffaċilitaw il-mobbiltà, b'mod partikolari l-

Karta Ewropea ta' Kwalità għall-Mobbiltà, l-Europass, (inkluż is-Suppliment tad-Diploma), 

il-Youthpass, il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, is-Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u t-

Trasferiment ta' Krediti u s-Sistema Ewropea ta' Krediti għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ 

Vokazzjonali.

(15) Din ir-Rakkomandazzjoni tagħti gwida speċifika dwar kwistjonijiet amministrattivi u 

istituzzjonali marbuta mal-mobbiltà fit-tagħlim taż-żgħażagħ. 
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B’DAN JIRRAKKOMANDA LI L-ISTATI MEMBRI:

(1) Informazzjoni u gwida dwar opportunitajiet ta' mobbiltà fit-tagħlim

a) Itejbu l-kwalità tal-informazzjoni u l-gwida dwar l-opportunitajiet ta' mobbiltà 

nazzjonali, reġjonali u lokali u d-disponibbiltà tal-konċessjonijiet, waqt li jimmiraw

gruppi speċifiċi ta' studenti, kemm fl-UE u kemm barra mill-UE. L-Istati Membri 

għandhom jużaw modi ġodda, kreattivi u interattivi biex ixerrdu l-informazzjoni, 

jikkomunikaw u jagħmlu skambji maż-żgħażagħ u l-partijiet interessati l-oħra kollha.

b) Jagħmlu l-informazzjoni fir-rigward  tal-mobbiltà fit-tagħlim aċċessibbli faċilment 

għaż-żgħażagħ kollha, pereżempju permezz ta' portali ċentralizzati fuq l-internet u 

servizzi oħra fuq l-internet, ċentri ta' appoġġ (bħal "uffiċċji Ewropej"), informazzjoni u 

servizzi ta' pariri. L-użu ta' servizzi bbażati fuq l-internet jista' wkoll ikun ta' għajnuna. 

Huwa rrakkomandat li jintuża n-netwerk Euroguidance10 f'dan il-kuntest.

c) Jikkooperaw mal-Kummissjoni biex ikomplu jizviluppaw u jaġġornaw il-portal 

PLOTEUS dwar l-opportunitajiet tat-tagħlim, prattikament billi jżidu l-għadd ta' riżorsi 

ta' informazzjoni nazzjonali li ċ-ċittadini jistgħu jaċċessaw direttament permezz tal-

pjattaforma multilingwi PLOTEUS.

d) Iħeġġu lill-aġenziji nazzjonali u reġjonali rilevanti jiżguraw li x-xogħol tagħhom jiġi 

integrat ma' dak tal-partijiet interessati fil-mobbiltà fit-tagħlim biex jiżguraw fluss ta' 

informazzjoni ċara, koerenti u sempliċi.

  
10 http://www.euroguidance.net/
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(2) Motivazzjoni għall-parteċipazzjoni f'attivitajiet ta' mobbiltà fit-tagħlim transnazzjonali

a) Jippromwovu l-valur miżjud tal-mobbiltà fit-tagħlim fost l-istudenti, il-familji tagħhom, 

l-għalliema, min iħarreġ, il-ħaddiema maż-żgħażagħ u min iħaddem f'termini tal-milja 

personali u l-iżvilupp ta' kompetenzi professjonali, lingwistiċi, soċjali u interkulturali, 

il-kreattività, iċ-ċittadinanza attiva u l-impjegabbiltà futura, partikolarment fil-kuntest 

ta' suq tax-xogħol li kull ma jmur qed isir aktar globali.

b) Jinkoraġġixxu netwerking bejn l-organizzazzjonijiet rilevanti, il-partijiet interessati u 

atturi oħrajn, sabiex jiġi żgurat approċċ koordinat għall-motivazzjoni taż-żgħażagħ. 

c) Jinkoraġġixxu "skambji bejn il-pari" bejn studenti mobbli u dawk li għadhom mhumiex 

biex itejbu l-motivazzjoni.

d) Irawmu "kultura ta' mobbiltà", eż. permezz tal-integrazzjoni tal-opportunitajiet ta' 

mobbiltà fil-kuntesti kollha tat-tagħlim u permezz tal-promozzjoni ta' rikonoxximent 

soċjali akbar tal-valur tal-mobbiltà fit-tagħlim. 

(3) Tħejjija ta' opportunitajiet għall-mobbiltà fit-tagħlim, partikolarment fir-rigward ta' 

ħiliet f'lingwi barranin u kuxjenza interkulturali 

a) Jagħrfu l-importanza tat-tagħlim tal-lingwi u l-kisba ta' kompetenzi interkulturali mill-

istadji bikrin tal-edukazzjoni, billi jinkoraġġixxu tħejjija lingwistika u kulturali ta' 

kwalità għall-mobbiltà kemm fl-edukazzjoni ġenerali kif ukoll f'dik vokazzjonali. 

b) Jinkoraġġixxu lill-għalliema biex jużaw metodi aktar innovattivi għall-għoti tat-tagħlim 

tal-lingwi, inklużi dawk ibbażati fuq l-ICTs. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lil 

studenti fi żvantaġġ u l-bżonnijiet speċifiċi tagħhom.

c) Irawmu l-kisba ta' kompetenzi diġitali bażiċi miż-żgħażagħ biex jiġi żgurat li jkunu 

jistgħu iħejju l-mobbiltà tagħhom fl-aqwa kundizzjonijiet, kif ukoll jieħdu vantaġġ minn 

opportunitajiet ġodda għall-mobbiltà virtwali, li jikkomplementaw il-mobbiltà fiżika.  
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d) Jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' sħubiji u skambji bejn istituzzjonijiet edukattivi, kif ukoll 

bejn fornituri ta' tagħlim mhux formali, sabiex il-perijodi ta' mobbiltà jitħejjew aħjar. 

(4) Kwistjonijiet amministrattivi u istituzzjonali relatati mal-perijodu ta' tagħlim f'pajjiż 

barrani

a) Isolvu, meta possibbli, il-kwistjonijiet amministrattivi li jikkawżaw diffikultajiet fil-

ħruġ ta' viżi jew permessi ta' residenza għal persuni mhux ċittadini tal-UE li jkunu 

jixtiequ jieħdu opportunità ta' tagħlim fi Stat Membru.

b) Inaqqsu, meta possibbli, il-piżijiet amministrattivi sabiex jippromwovu l-mobbiltà fit-

tagħlim lejn u mill-Unjoni Ewropea. Aktar kooperazzjoni u sħubiji ma' pajjiżi terzi, 

ftehimiet bejn l-awtoritajiet rilevanti madwar l-Istati Membri u ftehimiet bilaterali bejn 

l-istituzzjonijiet jiffaċilitaw il-mobbiltà fit-tagħlim bejn l-UE u partijiet oħra tad-dinja.

c) Iqisu kwistjonijiet li jirriżultaw minn regoli legali differenti madwar l-Unjoni Ewropea 

fir-rigward tal-parteċipazzjoni tal-minorenni fl-iskemi ta' mobbiltà fit-tagħlim.

d) Jiddefinixxu sistemi ċari għall-inkoraġġiment ta' apprendisti fl-edukazzjoni 

vokazzjonali inizjali biex jinvolvu ruħhom fil-mobbiltà fit-tagħlim. Biex titrawwem il-

mobbiltà fit-tagħlim tal-apprendisti kif ukoll tar-riċerkaturi żgħażagħ, l-Istati Membri 

għandhom, f'konformità mal-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom, jiżguraw aċċess adegwat 

għal protezzjoni f'termini ta' assigurazzjoni, livelli tax-xogħol, rekwiżiti tas-saħħa u s-

sigurtà u arranġamenti ta' taxxa, sigurtà soċjali u pensjoni.

e) Jinkoraġġixxu b'mod attiv programmi ta' edukazzjoni u taħriġ li jkunu żviluppati u 

mogħtija b'mod konġunt ma' istituzzjonijiet f'pajjiżi oħra.

f) Jintegraw opportunitajiet għall-mobbiltà fit-tagħlim fil-kurrikulu jew programm ta' 

taħriġ, fejn ikun adatt. Barra min hekk, jagħtu opportunitajiet ukoll ta' perijodi qosra ta' 

mobbiltà, li jistgħu jgħinu biex jinkoraġġixxu aktar żgħażagħ biex ikunu mobbli.
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(5) Portabbiltà ta' konċessjonijiet u self ta' flus

Jippromwovu l-portabbiltà tal-konċessjonijiet, is-self tal-flus u l-aċċess adegwat għall-

benefiċċji rilevanti, sabiex jiffaċilitaw il-mobbiltà fit-tagħlim taż-żgħażagħ.

(6) Kwalità tal-mobbiltà fit-tagħlim

a) Jużaw karti ta' kwalità eżistenti, bħall-Karta Ewropea ta' Kwalità għall-Mobbiltà u karti 

fil-livell nazzjonali u reġjonali, sabiex jiġi żgurat li l-mobbiltà tkun ta' kwalità għolja, u 

jippromwovu l-assigurazzjoni ta' kwalità għal kull aspett tal-mobbiltà. 

b) Jinkoraġġixxu djalogu kontinwu u arranġamenti ċari bejn l-istituzzjonijiet li jibgħatu u 

dawk ospitanti, pereżempju bl-użu ta' arranġamenti ta' tagħlim. Jinkoraġġixxu r-

rikonoxximent ta' għarfien, ħiliet u kompetenzi miksuba, proċeduri ta' għażla 

trasparenti, skambju bejn il-pari u appoġġ strutturat tal-istudenti. 

c) Jinkoraġġixxu mekkaniżmi ta' feedback regolari wara perijodu ta' mobbiltà fit-tagħlim, 

sabiex tiġi żgurata l-kwalità għolja tal-esperjenza. 

d) Jinkoraġġixxu skemi ta' konsulenza u ta' tagħlim bejn il-pari biex jiżguraw l-

integrazzjoni tal-istudenti mobbli fil-pajjiż/istituzzjoni ospitanti.

e) Jinkoraġġixxu l-provvediment ta' faċilitajiet konvenjenti u bi prezzijiet raġonevoli11

għall-istudenti mobbli.

f) Jinkoraġġixxu l-forniment ta' gwida għall-istudenti dwar kif isir l-aħjar użu mill-

mobbiltà fit-tagħlim sabiex jiżviluppaw l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom. 

g) Jinkoraġġixxu l-forniment ta' gwida għall-istudenti mobbli meta jirritornaw lejn 

pajjiżhom dwar kif jużaw il-kompetenzi li jkunu kisbu waqt il-waqfa tagħhom f'pajjiż 

barrani. Jipprovdu għajnuna għall-integrazzjoni mill-ġdid wara waqfa twila f'pajjiż 

barrani.

  
11 eż. akkomodazzjoni, ikel u xorb, trasport, eċċ.
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(7) Rikonoxximent tar-riżultati tat-tagħlim

a) Jippromwovu l-implimentazzjoni u l-użu ta' strumenti tal-UE li jiffaċilitaw it-

trasferiment u l-validazzjoni tar-riżultati tat-tagħlim ta' esperjenzi ta' mobbiltà bejn l-

Istati Membri. Dawn l-istrumenti għandhom ukoll jiġu rreklamati aħjar, speċjalment 

fost dawk li jħaddmu.

b) Itejbu l-proċeduri u l-linji gwida għall-validazzjoni u r-rikonoxximent kemm tat-tagħlim 

informali u kemm dak li mhux formali sabiex jiffaċilitaw iktar mobbiltà, pereżempju 

f'attivitajiet volontarji u xogħol maż-żgħażagħ.

c) Jindirizzaw il-kwistjoni tal-validazzjoni u r-rikonoxximent tal-għerf, il-ħiliet u l-

kompetenzi (pereżempju ħiliet f'lingwi barranin) miksuba waqt perijodi ta' mobbiltà 

f'pajjiż barrani.

d) Jappoġġaw u jsaħħu l-viżibbiltà ta' punti ta' kuntatt fejn l-individwi jkunu jistgħu jiksbu 

informazzjoni dwar kif il-kwalifikazzjonijiet tagħhom jistgħu jiġu rrikonoxxuti u 

ċċertifikati wara li jirritornaw lejn pajjiżhom.

(8) Studenti żvantaġġati

Jipprovdu lill-istudenti żvantaġġati, li jistgħu ikunu nieqsa minn opportunitajiet għall-

mobbiltà fit-tagħlim, b'informazzjoni mmirata dwar programmi disponibbli u appoġġ adattat 

għall-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom. 

(9) Sħubiji u fondi

a) Jinkoraġġixxu sħubiji ta' mobbiltà fit-tagħlim ma' atturi kemm pubbliċi u kemm privati 

li joperaw fil-livell reġjonali u lokali. Il-kmamar tal-kummerċ, l-assoċjazzjonijiet tan-

negozju, tal-ETV u dawk professjonali u l-NGOs jistgħu jkunu sħab siewja f'dan il-

kuntest. Barra minn hekk, għandhom jitrawmu netwerks ta' skejjel, universitajiet u 

intrapriżi li jiskambjaw l-informazzjoni, l-aħbarijiet u l-esperjenzi.
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b) Jinkoraġġixxu lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex ikollhom rwol dejjem akbar fil-

promozzjoni tal-mobbiltà fit-tagħlim billi jsejsu fuq netwerks eżistenti u joħolqu sħubiji 

ġodda.

c) Jistimulaw kooperazzjoni u komunikazzjoni attivi (inklużi s-sensibilizzazzjoni u l-

appoġġ għall-valur tal-mobbiltà fit-tagħlim) bejn is-settur tal-edukazzjoni u dak tal-

kummerċ, peress li l-involviment tan-negozji huwa fattur importanti fit-tisħiħ tal-

mobbiltà taż-żgħażagħ, pereżempju bil-provvediment ta' esperjenzi fuq il-post tax-

xogħol. Meta adatt, jipprovdu inċentivi, bħal konċessjonijiet speċjali lin-negozji, 

f'konformità mal-leġislazzjoni tal-UE u dik nazzjonali, immirati biex jinkoraġġixxu l-

involviment tagħhom fil-provvediment ta' esperjenzi fuq il-post.

d) Jikkontribwixxu għall-koerenza u l-kumplimentarjetà ta' programmi nazzjonali u 

Ewropej, bil-ħsieb li jinħolqu sinerġiji u tittejjeb l-effiċjenza tal-programmi ta' mobbiltà.

(10) Ir-rwol tal-multiplikaturi

a) Jinkoraġġixxu l-użu ta' ‘multiplikaturi’ bħal għalliema, dawk li jħarrġu, familji, persuni 

li jaħdmu maż-żgħażagħ u żgħażagħ li ħadu sehem f'esperjenza ta' mobbiltà biex 

jispiraw u jimmotivaw liż-żgħażagħ biex isiru mobbli. Jinkoraġġixxu lil min iħaddem 

fil-qasam tal-edukazzjoni biex jirrikonoxxi u japprezza l-impenn tal-għalliema, ta' min 

iħarreġ u ta' dawk li jaħdmu maż-żgħażagħ lejn il-mobbiltà fit-tagħlim.

b) Jippromwovu u jappoġġaw l-opportunitajiet għall-mobbiltà fit-tagħlim bħala 

komponent fit-taħriġ inizjali u l-iżvilupp professjonali kontinwu tal-kapijiet tal-

istituzzjonijiet edukattivi, l-għalliema, min iħarreġ, il-persunal amministrattiv u dawk li 

jaħdmu maż-żgħażagħ. 
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(11) Monitoraġġ tal-progress

a) Jappoġġaw - fuq bażi volontarja - ħidma fuq il-fattibbiltà tal-ħolqien ta' qafas 

metodoloġiku għall-monitoraġġ tal-progress fil-promozzjoni tal-mobbiltà fit-tagħlim u 

t-tneħħija ta' ostakoli għaliha. Din il-ħidma ser tkun ibbażata fuq studju preparatorju 

mwettaq min-netwerk Eurydice bl-għajnuna ta' esperti mill-Istati Membri u billi jsir użu 

sħiħ mis-sorsi eżistenti ta' data u informazzjoni. 

b) Jirrapportaw lill-Kummissjoni dwar progress fil-promozzjoni tal-mobbiltà fit-tagħlim u 

t-tneħħija ta' ostakoli għaliha fil-qafas tal-istrutturi ta' rappurtar eżistenti tal-"ET 2020".

B'DAN JIEĦDU NOTA TAL-INTENZJONI TAL-KUMMISSJONI LI:

(1) Tiżgura - f' kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri - l-użu sħiħ u effiċjenti ta' programmi u 

baġits tal-UE, b'mod partikolari fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja, sabiex testendi u twessa' 

opportunitajiet ta' tagħlim għaż-żgħażagħ, inkluż billi tikkunsidra l-użu ta' fondi Ewropej 

strutturali u ta' koeżjoni u l-Bank Ewropew tal-Investiment12.

(2) Tappoġġa l-isforzi tal-Istati Membri mmirati lejn il-promozzjoni tal-mobbiltà fit-tagħlim, 

b'mod partikolari billi tqis l-implikazzjonijiet ta' din ir-rakkomandazzjoni għall-ġenerazzjoni 

li jmiss ta' programmi tal-UE fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ u ż-żgħażagħ u għall-qafas 

finanzjarju pluriennali li jmiss tal-UE. 

  
12 Kif ukoll tikkunsidra l-fattibbiltà tal-iżvilupp ta' mezzi ġodda ta appoġġ finanzjarju - inkluż 

faċilità potenzjali Ewropea għas-self lill-istudenti - f'konformità mal-istedina tal-Kunsill lill-
Kummissjoni fil-Konklużjonijiet ta' Novembru 2008 dwar il-mobbiltà taż-żgħażagħ 
(ĠU C 320, 16.12.2008, p. 6.)
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(3) Ittejjeb, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, il-qafas ta' statistika użat biex titkejjel il-mobbiltà 

fit-tagħlim transnazzjonali. 

(4) Tistudja l-fattibbiltà, f'kooperazzjoni mill-qrib ma' esperti mill-Istati Membri, tal-iżvilupp ta' 

qafas metodoloġiku - li fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar Żgħażagħ f'Moviment

ssir referenza għalih bħala "Tabella ta' Valutazzjoni għall-Mobbiltà"13 - għall-monitoraġġ tal-

progress fil-promozzjoni tal-mobbiltà fit-tagħlim u t-tneħħija ta' ostakoli għaliha. 

(5) Tivvaluta l-progress fit-tneħħija ta' ostakoli għall-mobbiltà fit-tagħlim wara l-ewwel erba' snin 

mill-implimentazzjoni ta' din ir-Rakkomandazzjoni.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Kunsill

Il-President

  
13 Riżerva IT dwar ir-referenza espliċita għal strument potenzjali Ewropew qabel il-ħolqien 

tiegħu. Din id-delegazzjoni tissuġġerixxi li l-paragrafu (4) jkun formulat mill-ġdid kif ġej:
"Tistudja l-fattibbiltà, f'kooperazzjoni mill-qrib ma' esperti mill-Istati Membri, tal-iżvilupp ta' 
qafas metodoloġiku għall-monitoraġġ tal-progress fil-promozzjoni tal-mobbiltà fit-tagħlim u 
t-tneħħija ta' ostakoli għaliha, kif previst fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar 
Żgħażagħ f'Moviment".
Il-Presidenza, bl-appoġġ ta' maġġoranza kbira ta' delegazzjonijiet, tippreferi żżomm il-
formulazzjoni attwali minħabba li dan bl-ebda mod ma jippreġudika kwalunkwe deċiżjoni 
futura dwar l-istabbiliment jew l-isem attwali ta' kwalunkwe strument bħal dan.


