
 

AD\1046486MT.doc  PE541.300v02-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

  

 PARLAMENT EWROPEW 2014 - 2019 

 

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni 
 

2014/2075(DEC) 

26.1.2015 

OPINJONI 

tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni 

għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit 

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 

għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji 

eżekuttivi 

(2014/2075(DEC)) 

Rapporteur għal opinjoni: Fernando Maura Barandiarán 

 



 

PE541.300v02-00 2/5 AD\1046486MT.doc 

MT 

PA_NonLeg 



 

AD\1046486MT.doc 3/5 PE541.300v02-00 

 MT 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala 

l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1.  Jinnota li fl-2013, il-prijorità ewlenija għad-DĠ Edukazzjoni u Kultura (DĠ EAC) u l-

Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) kienet li 

jippreparaw għall-implimentazzjoni ta' Erasmus+ u Ewropa Kreattiva, il-programmi l-

ġodda għall-perjodu 2014-2020; 

2.  Jilqa' l-fatt li fl-2013, ir-rata ta' implimentazzjoni tal-baġit għall-programmi 2007-2013, 

b'mod partikolari l-programm tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, dak tal-Kultura, dak tal-Media u l-

programm "Żgħażagħ fl-Azzjoni" kienet ta' 100%; jitlob biex jissaħħaħ u jiżdied il-baġit 

fil-qafas tal-programmi tal-Edukazzjoni u tal-Kultura tal-2014 – 2020. jinsab 

partikolarment imħasseb li fi tmiem is-sena, id-diskrepanza bejn l-approprjazzjonijiet ta' 

impenn u dawk ta' pagament adottati rriżultat f'nuqqas ta' pagamenti (li jammontaw, per 

eżempju fil-programm Erasmus+ għal nuqqas ta' EUR 202 miljun) b'riperkussjonijiet 

negattivi gravi s-sena ta' wara; jinsab imħasseb sew u jiddispjaċih ukoll li sitwazzjoni 

simili taf tiżviluppa fil-kuntest tal-programmi l-ġodda, speċjalment Erasmus+ u Ewropa 

Kreattiva, li minn naħa tagħha tkun tiddetermina telf perikoluż ta' kredibilità mill-Unjoni u 

ddgħajjef il-fiduċja taċ-ċittadini fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni u jkollha konsegwenzi 

diżastrużi fuq il-parteċipanti tal-programmi;  

3. Jappoġġja rieżami ta' nofs it-term tal-QFP 2014–2020 bħala mezz li bih tinġieb fi tmiemha 

s-sitwazzjoni insostenibbli li biha l-programmi li diġà ġew approvati, u li għalhekk qed 

jiġu implimentati, jiġu kompromessi minn nuqqas ta' riżorsi u nuqqas ta' ħlas ta' 

finanzjament mill-Unjoni. 

4. Jilqa' l-fatt li sa mill-varar tiegħu fl-1987, il-programm Erasmus laħaq u qabeż il-punt ta' 

riferiment ta' 3 miljun student; jinnota s-suċċess sostnut li gawda sa mill-bidu tiegħu dan 

il-programm emblematiku tal-Unjoni – wieħed li kkontribwixxa għall-integrazzjoni 

Ewropea u s-sensibilizzazzjoni li qed tikber ta' ċittadinanza Ewropea komuni u s-sens ta' 

appartenenza għaliha; 

5. Jinsab imħasseb li fil-livell Ewropew – kif ġie rrappurtat fir-Rapport Speċjali tal-

Ewrobarometru 399 dwar l-aċċess u l-parteċipazzjoni kulturali mill-2013 – il-baġits 

pubbliċi ddedikati biex jipproteġu u jippromwovu l-wirt kulturali qegħdin jonqsu b'mod 

viżibbli, kif qed tonqos ukoll il-parteċipazzjoni fl-attivitajiet kulturali tradizzjonali; iqis 

għalhekk li l-istrumenti l-ġodda tal-Unjoni li għandhom l-għan li jappoġġjaw l-Aġenda 

Ewropea għall-Kultura – bħalma huna l-programmi Ewropa Kreattiva u Orizzont 2020, 

jew il-pjattaforma kulturali Ewropea – iridu jissaħħu; 

6. Jinnota b'sodisfazzjon li l-EACEA kompliet tissimplifika aktar il-proċessi tal-għażla 

tagħha u li implimentat 96 % tal-pagamenti tagħha fil-limiti taż-żmien kuntrattwali imma 

jiddispjaċih li t-trattament innifsu tar-rapporti tat-tmiem għandu ħabta jiġi estiż mingħajr 

bżonn; ifakkar li kwalunkwe dewmien fil-pagamenti jaffettwa b'mod dirett id-drittijiet tal-

benefiċjarji u b'hekk ifixkel l-assoċjazzjonijiet u l-proġetti kulturali, il-kreattività u d-
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diversità kulturali tas-soċjetà ċivili; iħeġġeġ lill-EACEA tkompli ttejjeb aktar is-sistemi ta' 

kontroll tagħha imma mhux a skapitu tal-benefiċjarji; 

7.  Ifakkar li fl-2013, id-DĠ Komunikazzjoni organizza għadd ta' attivitajiet fil-kuntest tas-

Sena Ewropea taċ-Ċittadini 2013; jinnota li, fl-istess ħin, kien hemm bżonn urġenti ta' 

preparazzjoni għat-tnaqqis fil-baġit tal-2014 fil-qasam taċ-Ċittadinanza Ewropea; 

jenfasizza li l-programm Ewropa għaċ-Ċittadini jservi bħala pont uniku u dirett bejn l-

Unjoni u ċ-ċittadini tagħha sabiex jiġu appoġġjati l-azzjonijiet, il-petizzjonijiet u d-

drittijiet ċivili; iqis il-livell preżenti ta' ffinanzjar bħala wieħed baxx wisq u jenfasizza li l-

programm jiġi implimentat fil-kontenut tiegħu u b'hekk ikun mogħni b'aktar inizjattivi li 

jagħtu s-setgħa lill-valuri taċ-Ċittadinanza Ewropea; jopponi bil-qawwa kwalunkwe 

tnaqqis fil-baġit jew kwalunkwe dewmien tal-pagament għall-programm Ewropa għaċ-

Ċittadini tal-2014–2020; 

8. Jilqa' l-progress pożittiv fit-tisħiħ tad-dimensjoni kulturali fil-Politika Ewropea tal-Viċinat 

(PEV) fl-2013, inklużi s-Sħubija tal-Lvant u l-Unjoni għall-Mediterran; jisħaq fuq l-

importanza tad-Dikjarazzjoni Tbilisi, id-dokument tal-ewwel Konferenza Ministerjali tas-

Sħubija tal-Lvant dwar il-Kultura, li titlob għal impenn kondiviż biex tiġi appoġġjata l-

kultura bħala mutur għat-tkabbir u l-istabilità fir-reġjun; iħeġġeġ l-implimentazzjoni 

ulterjuri tal-Programm tal-Kultura tas-Sħubija tal-Lvant u l-promozzjoni ulterjuri tad-

djalogu dwar politiki kulturali fil-programm "Il-Midja u l-Kultura għall-Iżvilupp fin-

Nofsinhar tal-Mediterran". 
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