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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 

responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1.  Jinnota li fl-2015, il-programmi pluriennali fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-

żgħażagħ, l-isport, il-kultura, il-midja u ċ-ċittadinanza jidħlu fit-tieni sena tagħhom; 

jissottolinja l-ħtieġa għal biżżejjed approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament sabiex 

ikun żgurat li l-programmi kollha jilħqu lin-numru ta' benefiċjarji ppjanat; jirrimarka li 

– billi numru kbir ta' ċittadini huma affettwati b'dawn il-programmi – huwa kruċjali li l-

UE ma terġax twaqqaf il-pagamenti, billi fis-snin riċenti dan it-twaqqif diġà kellu impatt 

kbir, pereżempju fuq l-għotjiet għall-mobilità ta' Erasmus; 

2.  Jinnota ż-żieda żgħira fl-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-programm Erasmus+ meta 

mqabbla mal-2014; jirrimarka li minħabba r-rata għolja ta' implimentazzjoni ta' dan il-

programm u d-domanda għolja għalih, approprjazzjonijiet ta' pagament suffiċjenti huma 

essenzjali biex l-impenji addizzjonali jkunu jgħoddu u biex jiġi garantit il-funzjonament 

bla xkiel tal-programm, speċjalment meta jitqies il-fatt li l-Kummissjoni Ewropea trid 

iżżid il-mobilità tal-istudenti għal 20 % sa tmiem id-deċennju; jissottolinja l-fatt li l-

għotjiet li jappartjenu għall-programm Erasmus+ għandhom ikunu eżenti mit-

tassazzjoni u l-imposti soċjali; 

3.  Ifakkar, fir-rigward tal-Faċilità ta' Garanzija fuq is-Self għall-Istudenti li ngħatat 3.5 % 

tal-baġit, li din għandha ssir "skont termini favorevoli għall-istudenti", "irrispettivament 

mill-isfond soċjali tagħhom" u li "din l-għodda addizzjonali u innovattiva għall-mobilità 

għat-tagħlim la m'għandha tissostitwixxi xi sistema attwali ta' għotjiet jew self u lanqas 

m'għandha timpedixxi l-iżvilupp futur ta' tali sistema li tappoġġa l-mobilità tal-istudenti 

f'livell lokali, nazzjonali jew tal-Unjoni"; 

4.  Jiddispjaċih li l-Kummissjoni pproponiet livell aktar baxx ta' approprjazzjonijiet ta' 

impenn għall-Programm Ewropa Kreattiva meta mqabbel mal-2014, minkejja r-rwol 

importanti tiegħu fl-appoġġ tal-industriji kulturali u kreattivi u minkejja l-ħtieġa li tiġi 

organizzata l-faċilità ta' garanzija futura b'miżuri mwiegħda bħat-taħriġ ta' intermedjarji 

finanzjarji; fid-dawl ta' dan, iqis li t-tnaqqis addizzjonali propost mill-Kunsill kemm 

għas-sottoprogrammi Culture u MEDIA kif ukoll għall-faċilità ta' garanzija huwa 

inaċċettabbli, billi se jkompli jipperikola l-implimentazzjoni effettiva tal-Programm; 

ifakkar ukoll fl-ewwel preokkupazzjonijiet tal-Parlament dwar il-fużjoni tal-oqsma 

Culture u Media u l-kwistjonijiet sussegwenti ta' politika u bilanċ tal-finanzjament; 

5.  Ifakkar li l-pakkett finanzjarju totali għall-Programm L-Ewropa għaċ-Ċittadini għall-

2014-2020 tnaqqas b'madwar 20 % meta mqabbel mal-2007-2013; jikkritika l-fatt li l-

Abbozz ta' Baġit 2015 tal-Kummissjoni jipprevedi livell aktar baxx ta' 

approprjazzjonijiet ta' impenn minn dak tal-2014; jirrakkomanda kunsiderazzjoni 

speċjali ta' dan il-programm li jibqa' uniku fir-rigward tal-kuntatt maċ-ċittadini u l-

appoġġ tal-azzjonijiet tagħhom minn isfel għal fuq; jirrimarka li l-livell attwali ta' 

finanzjament huwa baxx iżżejjed u huwa saħansitra kontroproduttiv għall-immaġni tal-

Unjoni; għalhekk, huwa preokkupat ferm dwar il-proposta tal-Kunsill li jitnaqqsu aktar 

l-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament għall-programm u jiddeplora l-fatt li qed 
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jintbagħat tali sinjal liċ-ċittadini tal-Ewropa; 

6.  Jissottolinja l-fatt li l-politika ta' komunikazzjoni tal-Unjoni għandha tittejjeb sabiex 

issir għodda importanti sabiex iċ-ċittadini jifhmu aħjar il-funzjonament, il-politiki u l-

proċessi tal-Unjoni u jipparteċipaw fihom, b'mod partikolari fid-dawl tal-fatt li, kif uriet 

ir-rata baxxa ta' parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej, iċ-ċittadini tal-UE jafu ftit wisq 

dwar il-leġiżlazzjoni u l-programmi tal-UE; għalhekk jirrifjuta l-proposti tal-Kunsill 

għal tnaqqis fil-fondi għal azzjonijiet ta' komunikazzjoni; jenfasizza l-urġenza li 

titħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, il-parlamenti nazzjonali, u l-

partijiet rilevanti l-oħra kollha fi kwistjonijiet ta ' komunikazzjoni sabiex jiġi 

massimizzat l-impatt tal-fondi investiti u biex jiżdied u jingħata l-appoġġ għall-

kooperazzjoni bejn in-netwerks multimedjatiċi Ewropej, bl-għan tal-espansjoni tal-għoti 

ta' aħbarijiet dwar l-Ewropa; 

7.  Jirrimarka dwar l-importanza tal-pjattaformi diġitali, bħal Europeana, li jgħinu d-

diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali u artistiku tal-Ewropa u biex jitwettqu proġetti bbażati 

fuq netwerks u sħubijiet transnazzjonali li jwessgħu l-aċċess pubbliku għall-materjal 

disponibbli, biex b'hekk tiġi promossa l-kultura Ewropea u tingħata spinta lill-industriji 

kulturali u kreattivi; 

8.  Jiġbed l-attenzjoni għall-impenn meħud mill-Kummissjoni, fuq talba tal-Parlament, 

biex, fost affarijiet oħra, iżżid il-profil tan-netwerks Ewropej tal-volontiera u l-

volontarjat; 

9.  Jenfasizza l-fatt li għandha tingħata aktar attenzjoni lill-azzjonijiet Marie Skłodowska-

Curie li jappoġġaw il-karrieri tar-riċerkaturi permezz ta' għotjiet għall-mobilità u 

għalhekk jiżvolġu rwol kruċjali fit-tisħiħ tar-riċerka fl-Ewropa; jiddispjaċih li l-Kunsill 

jipproponi tnaqqis sostanzjali kemm fl-approprjazzjonijiet ta' impenn kif ukoll fl-

approprjazzjonijiet ta' pagament għal dan il-programm u huwa determinat li jerġa' jġib 

kif kienu ċ-ċifri proposti mill-Kummissjoni; 

10.  Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tinforma lill-Parlament Ewropew dwar il-qsim tal-

fondi bejn l-Istati Membri għall-programmi fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-

żgħażagħ, l-isport, il-kultura, il-midja u ċ-ċittadinanza sabiex jittejbu t-trasparenza u l-

monitoraġġ tal-allokazzjoni tal-fondi pubbliċi; 

11.  Jenfasizza l-ħtieġa li jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tal-Programm Kultura tas-

Sħubija tal-Lvant, b'mod partikolari fid-dawl tal-ġrajjiet traġiċi reċenti fl-Ukraina, u l-

kooperazzjoni Ewro-Mediterranja fil-futur; jirrimarka li l-għoti ta' appoġġ finanzjarju 

mill-UE għal proġetti kulturali konġunti li fihom jieħdu sehem artisti żgħażagħ minn 

pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u minn Stati Membri tal-UE, se jżid il-profil u s-sinifikat 

politiku ta' tali proġetti u sa jagħti spinta lill-isforzi biex tiġi żgurata l-paċi fl-Ewropa; 

12.  Jinnota li l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Evalwazzjoni tal-istrateġija tal-

Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv", tagħti attenzjoni speċjali 

għall-qgħad fost iż-żgħażagħ li jlaħħaq id-59.2 % fil-Greċja u l-55.7 % fi Spanja u li "s-

sehem dejjem akbar ta' żgħażagħ li la huma impjegati u lanqas qed jieħdu xi 

edukazzjoni jew taħriġ (NEETs) ta’ 13.2 % fl-2012, huwa sors ieħor ewlieni ta’ 

tħassib"; għalhekk jirrimarka li l-aċċess għall-għarfien huwa prerekwiżit għall-impjieg u 
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t-tkabbir u li l-aspetti soċjali u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi jridu jkunu fiċ-ċentru ta' kull 

politika implimentata; 

13.  Jirrimarka li l-miżuri ta ' awsterità li qed jeqirdu s-servizzi pubbliċi qed jipperikolaw il-

possibilità li s-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ jikkontribwixxu għall-irkupru 

ekonomiku u li t-tagħlim tul il-ħajja għandu jkun prijorità għolja sabiex jiġu miġġielda 

l-faqar u l-inugwaljanzi. 
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