
 

AD\1052444MT.doc  PE544.379v02-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

  

 PARLAMENT EWROPEW 2014 - 2019 

 

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni 
 

2014/2245(INI) 

26.3.2015 

OPINJONI 

tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni 

għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 

dwar investiment għall-impjiegi u t-tkabbir:  il-promozzjoni tal-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni 

(2014/2245(INI)) 

Rapporteur għal opinjoni: Silvia Costa 

 



 

PE544.379v02-00 2/7 AD\1052444MT.doc 

MT 

PA_NonLeg 



 

AD\1052444MT.doc 3/7 PE544.379v02-00 

 MT 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala 

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

tiegħu: 

1. Ifakkar li sabiex tikkontribwixxi b'mod effiċjenti għall-ġlieda kontra l-livelli għolja ta' 

qgħad fost iż-żgħażagħ, il-politika ta' koeżjoni tal-UE teħtieġ tkun f'konformità sħiħa mal-

istrateġija Ewropa 2020, u b'mod partikolari mal-miri ewlenin għall-edukazzjoni, jiġifieri 

t-tnaqqis tar-rati tat-tluq bikri mill-iskola għal anqas minn 10 % u t-tiżjid għal tal-anqas 

40 % tal-kwota ta' żgħażagħ bi grad akkademiku fl-edukazzjoni għolja, diploma jew 

kwalifika ta' taħriġ vokazzjonali ekwivalenti , u bil-valur referenzjarju għal medja fejn 

mill-anqas 15 % tal-adulti jipparteċipaw fi programmi ta' tagħlim tul il-ħajja u mhux anqas 

minn 95 % tat-tfal jieħdu sehem f'edukazzjoni bikrija tat-tfal, u b'hekk tkun qed 

tirrikonoxxi l-validazzjoni tal-ħiliet u l-esperjenza miksuba; 

2. Jindika li, sabiex jintlaħqu l-miri tal-istrateġija Ewropa 2020 u b'mod partikolari dawk 

għall-edukazzjoni u t-tnaqqis tar-rati tat-tluq bikri mill-iskola, jeħtieġ li jittejjeb l-aċċess 

għall-infrastruttura tal-edukazzjoni u l-kwalità tas-servizzi soċjokulturali fir-reġjuni tal-

UE, b'mod partikolari dawk milquta mill-istaġnar ekonomiku; ifakkar kemm hi 

importantil-edukazzjoni biex isseħħ koeżjoni soċjali u reġjonali akbar u tissaħħaħ il-

kuxjenza demokratika u l-parteċipazzjoni fost iż-żgħażagħ; 

3. Jenfasizza l-fatt li 12 % tal-popolazzjoni ta' bejn it-18 u l-24 sena telqu mill-iskola qabel 

iż-żmien; jappella lill-UE biex tidentifika l-fatturi ewlenin li jwasslu għat-tluq bikri mill-

iskola u tissorvelja l-karatteristiċi tal-fenomenu fil-livell nazzjonali, dak reġjonali u dak 

lokali bħala l-pedament għal politiki b'mira u effikaċi msejsa fuq l-evidenza. iqis li l-

politiki li jimmiraw li jnaqqsu t-tluq bikri mill-iskola għandhom jindirizzaw firxa ta' 

fatturi, inklużi sfidi edukattivi u soċjali li possibbilment jistgħu jkunu qed iwasslu għal 

fenomenu bħal dan; 

4. Jindika li mingħajr kooperazzjoni effikaċi bejn l-istituzzjonijiet edukattivi u l-atturi tas-

suq tax-xogħol se jkun impossibbli li jiġi rimedjat il-livell għoli ta' qgħad fost il-gradwati 

żgħażagħ fl-UE; jisħaq b'mod partikolari fuq il-fatt li permezz tat-tagħlim tal-għarfien u l-

ħiliet meħtieġa fis-suq tax-xogħol ir-rata tal-okkupazzjoni taż-żgħażagħ żdiedet u d-

differenzi soċjali naqsu; 

5. Jiddispjaċih għall-fatt li fil-preżent mhuwiex allokat biżżejjed finanzjament għall-

edukazzjoni u jenfasizza l-ħtieġa ta' investiment akbar fil-modernizzazzjoni tas-sistemi 

edukattivi fl-oqsma tat-taħriġ vokazzjonali u l-edukazzjoni formali u informali; ifakkar li 

dan japplika wkoll għar-rinnovazzjoni tal-binjiet tal-iskejjel u l-forniment ta' teknoloġija 

ġdida għall-edukazzjoni u r-riċerka (aċċess għal bażijiet tad-dejta għar-riċerka, it-taħriġ 

fit-teknoloġija tal-informatika, it-tagħlim elettroniku); 

6. Jissottolinja l-importanza tat-tisħiħ tar-rabtiet bejn l-edukazzjoni, ir-riċerka u n-negozju 

fil-livell reġjonali, lokali, nazzjonali u sopranazzjonali; jistieden lill-Istati Membri jwettqu 

r-rakkommandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż (CSRs) relatati mal-edukazzjoni fis-

Semestru Ewropew u rakkomandazzjonijiet oħra tal-Kummissjoni mill-aktar fis possibbli;  
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7. Jenfasizza l-importanza kemm tal-edukazzjoni tul il-ħajja kif ukoll, bil-għan li jiġu attirati 

u miżmuma għalliema kkwalifikati, tat-taħriġ u kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar għar-

riċerkaturi u l-professuri bħala fatturi ewlenin li jqanqlu t-tkabbir ekonomiku; jindika 

kemm huwa importanti li ż-żgħażagħ jiksbu ħiliet diġitali, u li l-għalliema jingħataw it-

taħriġ meħtieġ, peress li dawn il-ħiliet kulma jmur qed isiru dejjem aktar importanti fis-

suq tax-xogħol Ewropew; 

8. Jisħaq fuq il-fatt li l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol qegħdin jinbidlu b'rata mgħaġġla, u li ż-

żgħażagħ qed iħabbtu wiċċhom ma' numru dejjem akbar ta' diffikultajiet fit-tranżizzjoni 

tagħhom mill-edukazzjoni għad-dinja tax-xogħol u għalhekk is-soltu jkunu aktar 

vulnerabbli għall-qgħad; itenni kemm hu importanti li jsir investiment fil-kapital uman u 

n-nies, u b'mod partikolari fiż-żgħażagħ tal-Ewropa sabiex tittejjeb l-impjegabbiltà u l-

linja ta' kwalifiki professjonali tagħhom; jappella għat-titjib tal-Panorama ta' Ħiliet tal-UE 

eżistenti li tidentifika l-impjiegi u l-ħiliet meħtieġa, u jitlob li s-sistemi tal-edukazzjoni u t-

taħriġ tal-Istati Membri jiġu mmudellati mill-ġdid biex b'hekk in-nies jingħataw il-ħiliet 

xierqa għall-impjieg xieraq; 

9. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu promossi sħubijiet bejn id-dinja edukattiva u l-politiki tax-

xogħol billi jiġu involuti l-partijiet ikkonċernati kollha, inklużi s-sħab soċjali, dawk li 

jieħdu d-deċiżjonijiet, dawk li jagħtu t-taħriġ u l-impjegaturi; 

10. Jilqa' l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ introdotta biex ittejjeb l-Iskema ta' 

Garanzija għaż-Żgħażagħ, b'mod partikolari fir-reġjuni b'rata ta' qgħad fost iż-żgħażagħ ta' 

aktar minn 25 %, u jirrimarka li dan huwa mezz effiċjenti biex jitnaqqas il-qgħad fost iż-

żgħażagħ u se jservi ta' riforma strutturali fundamentali fil-futur medju u fit-tul; jistieden 

lill-Istati Membri jistabbilixxu kooperazzjoni b'saħħitha mal-partijiet ikkonċernati, b'mod 

partikolari l-impjegaturi u l-SMEs, u jagħmlu użu sħiħ mill-Fond Soċjali Ewropew, l-

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ u fondi strutturali oħra huma u jimplimentaw l-

iskema u joħolqu infrastruttura għaliha;  

11. Jappella lill-Kummissjoni sabiex tgħin biex jiġi żgurat li l-Iskema ta' Garanzija għaż-

Żgħażagħ tiġi implimentata b'mod effiċjenti permezz tal-iskambju ta' eżempji ta' prattika 

tajba; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-fondi bbaġitjati għall-Iskema ta' Garanzija għaż-

Żgħażagħ fi ħdan l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ jiskadu fil-

31 ta' Diċembru 2015; jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-azzjoni meħtieġa sabiex tiżgura li 

dan il-programm ikun jista' jkompli; 

12. Jenfasizza l-ħtieġa li jsir l-iżvilupp tal-ħiliet intraprenditorjali fi ħdan il-qafas tal-Iskemi ta' 

Garanzija għaż-Żgħażagħ; iqis, madankollu, li huma meħtieġa intervent u attivazzjoni 

bikrin u, f'ħafna każijiet, jeħtieġ li jsiru riformi, bħalma huma t-titjib tas-sistemi ta' 

edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, u li l-iskambju tal-aħjar prattiki marbuta mas-sistema 

ta' edukazzjoni doppja jista' jikkontribwixxi għal tibdiliet strutturali fis-suq tax-xogħol u 

jwassal għal livelli ogħla ta' impjieg; 

13. Jilqa' l-Fond Ewropew il-ġdid għall-Investimenti Strateġiċi; jittama li l-edukazzjoni u t-

taħriġ jitqiesu bħala investimenti strateġiċi u għaldaqstant jiffurmaw parti minn waħda 

mill-azzjonijiet ta' prijorità; 

14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrikonoxxi l-potenzjal sħiħ tal-kultura fl-għoti ta' kontribut 
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għall-iżvilupp ekonomiku sostenibbli u għall-kompetittività tar-reġjuni kif ukoll fit-titjib 

tal-koeżjoni soċjali; jisħaq, b'mod partikolari, fuq ir-rwol tal-Industriji Kulturali u 

Kreattivi u d-diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali bħala muturi strateġiċi għall-irkupru 

ekonomiku u t-tkabbir fl-UE u għall-iżvilupp reġjonali, peress li bħalissa qed jiġġeneraw, 

b'mod dirett jew indirett, aktar minn 7 miljun impjieg. 

15. Jenfasizza l-importanza tas-settur kulturali fil-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, 

peress li huwa attraenti ħafna għaż-żgħażagħ u joffrilhom aktar opportunitajiet ta' xogħol; 

ifakkar ukoll fir-rwol li għandha l-kultura fil-ħolqien ta' aktar impjiegi u impjiegi ta' 

kwalità aħjar permezz tal-edukazzjoni, l-iżvilupp tal-ħiliet, it-taħriġ u t-tagħlim informali; 

ifittex li jidderieġi l-istrumenti tal-politika ta' koeżjoni lejn it-titjib u t-tiżjid tan-numru ta' 

impjiegi fis-settur kulturali u s-settur kreattiv; 

16. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-kamp ta' applikazzjoni għall-użu tal-flejjes mill-Fond 

għall-Iżvilupp Reġjonali tal-UE u l-Fond Soċjali Ewropew għall-promozzjoni ta' 

attivitajiet kulturali fl-Istati Membri, u b'mod partikolari tippromwovi s-settur kreattiv; 

jitlob lill-Kummissjoni tibgħat rapport dwar is-sejbiet tal-evalwazzjoni lill-Parlament, li 

għandu jiġi ppreżentat flimkien mar-rapport ta' nofs it-terminu dwar il-programm "Ewropa 

Kreattiva", jiġifieri mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2017; 

17. Ifakkar li l-kultura u l-wirt kulturali tanġibbli u intanġibbli huma elementi ewlenin għal 

riġenerazzjoni urbana u rurali sostenibbli li jsawru l-faxxinu tal-bliet u r-reġjuni, u li 

jippermettu l-iżvilupp ekonomiku permezz tat-turiżmu kulturali u SMEs kreattivi; jitlob 

għall-ħolqien ta' ċentri kulturali reġjonali, li fihom il-bliet żgħar u kbar u r-reġjuni 

jikkollaboraw bejniethom biex jippromwovu l-wirt kulturali tagħhom, jikkonservawh u 

jbiddluh f'ass ekonomiku; 

18. Jitlob lill-Kummissjoni timpenja ruħha biex tadotta l-miżuri kollha meħtieġa biex tiżgura 

protezzjoni effikaċi għall-beni tanġibbli u intanġibbli li jsawru l-wirt kulturali Ewropew u 

li huma ta' importanza fundamentali fl-għoti ta' spinta lill-iżvilupp kulturali u 

soċjoekonomiku li jippromwovi u huwa msejjes fuq l-identità komuni Ewropea u n-natura 

distintiva tal-kultura tal-pajjiżi, ir-reġjuni u l-bliet Ewropej; jistieden lill-bliet u r-reġjuni 

tal-UE jużaw l-istrumenti tal-politika ta' koeżjoni għal dan il-għan; 

19. Huwa tal-fehma li l-limitu massimu ta' EUR 5 miljun (jew l-EUR 10 miljun tal-ispiża 

totali f'dak li għandu x'jaqsam mas-siti li jinsabu fil-lista tal-UNESCO) adottat mill-

Kummissjoni abbażi tal-ispejjeż totali tal-proġett huwa riġidu wisq u se jirriżulta f'anqas 

appoġġ għall-wirt kulturali, anki minħabba l-fatt li ma jipprovdix għat-tnaqqis tal-kosti 

tad-dokumentazzjoni u l-ġestjoni u għan-nefqa li ma tistax titnaqqas (eż. il-VAT), u jqis 

ukoll li dan inaqqas il-kamp ta' applikazzjoni għas-sħubijiet pubbliċi u privati u għall-

investiment fil-kultura, li huwa ta' importanza vitali għall-iżvilupp soċjali u ekonomiku fl-

UE; 

20. Jenfasizza li fid-dritt tal-UE ma teżisti l-ebda bażi ġuridika għal dan l-approċċ, u jistieden 

lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, biex teżamina mill-ġdid id-deċiżjoni u biex, fil-gwidi 

tematiċi, tiċċara l-interpretazzjoni tal-Artikolu 3(e) tar-Regolament (UE) Nru 1301/2013 

(FEŻR) fir-rigward tal-investiment fl-iżvilupp ta' potenzjal endoġenu permezz ta' 

investiment fiss fit-tagħmir u fl-infrastruttura fuq skala żgħira għall-kultura u għat-turiżmu 

sostenibbli; 
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21. Jistieden lill-Istati Membri jallokaw sehem akbar mill-baġits tagħhom u mill-finanzjament 

għall-iżvilupp reġjonali għall-kultura u l-wirt kulturali bil-għan li r-reġjuni jagħmluhom 

attraenti, jippromwovu l-iżvilupp effikaċi u komprensiv tagħhom u jisfruttaw il-potenzjal 

tagħhom. 

22. Jenfasizza l-importanza tas-simplifikazzjoni, u jirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-Istati 

Membri jkomplu bl-isforzi tagħhom biex jissimplifikaw l-implimentazzjoni tal-politika ta' 

koeżjoni, bil-għan li l-eżiti tal-politika jiġu orjentati aħjar u biex titnaqqas il-burokrazija 

żejda fil-livelli kollha; jisħaq fuq l-importanza ta' pjattaformi għall-kondiviżjoni tal-aħjar 

prattiki fid-diversi oqsma tal-implimentazzjoni. 
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