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2015/2138(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(4) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-00024/2016 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-tagħlim tal-UE fl-iskejjel 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 6 u 165 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

(TFUE), 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi "Erasmus+": il-programm tal-Unjoni 

għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar id-Deċiżjonijiet 

Nru 1719/2006/KE, Nru 1720/2006/KE u Nru 1298/2008/KE
1
, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1093/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tal-21 ta' Novembru 2012 dwar is-Sena Ewropea taċ-Ċittadini (2013)
2
, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 390/2014 tal-14 ta' April 2014 li 

jistabbilixxi l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" għall-perjodu 2014-2020
3
, 

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

18 ta' Diċembru 2006 dwar il-kompetenzi ewlenin għat-tagħlim tul il-ħajja
4
, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Mejju 2009 dwar qafas strateġiku 

għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ ("ET 2020")
5
, 

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kummissjoni tas-26 ta' Awwissu 2015 bit-titolu 

"Abbozz tar-Rapport Konġunt tal-2015 tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar l-

implementazzjoni tal-Qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u fit-

                                                 
1  

ĠU L 347, 20.12.2013, p. 50. 
2
 ĠU L 325, 23.11.2012, p. 1. 

3
 ĠU L 115 17.4.2014, p. 3. 

4
 ĠU L 394, 30.12.2006, p. 10. 

5
 ĠU C 119, 28.5.2009, p. 2. 
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taħriġ ("ET2020")" (COM(2015)0408), 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni tal-

14 ta' Settembru 2015 dwar l-adozzjoni tal-programm annwali ta' xogħol tal-2016 għall-

implementazzjoni ta' "Erasmus+": the Union Programme for Education, Training, Youth 

and Sport" (Erasmus+: il-Programm tal-Unjoni għall-Edukazzjoni, it-Taħriġ, iż-Żgħażagħ 

u l-Isport) (C(2015)6151), 

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-28 u tad-29 ta' Novembru 2012 dwar 

punt ta' riferiment għall-mobbiltà għat-tagħlim
1
, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Settembru 2015 bit-titolu 

"L-Abbozz tar-Rapport Konġunt tal-2015 tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar l-

implementazzjoni tal-qafas imġedded għall-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-

żgħażagħ (mill-2010 sal-2018)" (COM(2015)0429), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' April 2009 intitolata 

"Strateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ: Investiment u Responsabbilizzazzjoni – Metodu 

miftuħ u mġedded ta' koordinazzjoni biex jindirizza l-isfidi u l-opportunitajiet għaż-

żgħażagħ" (COM(2009)0200), 

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2009 dwar qafas 

imġedded għall-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ (2010-2018)
2
, 

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2012 dwar il-

validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali
3
, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ fit-

tħejjija għall-1993
4
, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu dwar it-titjib tal-kwalità tal-edukazzjoni tal-

għalliema
5
, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0021/2016), 

A. billi skont l-Artikolu 6 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) l-

edukazzjoni tibqa' kompetenza tal-Istati Membri; 

B. billi r-rwol fundamentali tal-edukazzjoni hu li tgħallem iċ-ċittadinanza, li jinvolvi li 

persuna jew entità jkunu rregolati mil-liġi ċivili ta' Stat; 

C. billi l-objettivi tal-edukazzjoni jinkludu t-tħejjija tal-individwi għall-ħajja fis-soċjetà billi 

                                                 
1
 ĠU C 372, 20.12.2011, p. 31. 

2
 ĠU C 311, 19.12.2009, p. 1. 

3  
ĠU C 398, 22.12.2012, p. 1. 

4
 ĠU C 150, 15.6.1992, p. 366. 

5
 ĠU C 8 E, 14.1.2010, p. 12.  
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tittrażmetti l-kodiċijiet u l-valuri soċjali tal-pajjiż li tiegħu huma ċittadini; 

D. billi, skont stħarriġ tal-opinjoni mmexxi mill-Ewrobarometru fl-2014, 44 % taċ-ċittadini 

tal-Unjoni Ewropea jħossu li ma tantx jifhmu kif taħdem l-UE u 52 % tal-Ewropej 

jemmnu li l-vuċi tagħhom ma tgħoddx fl-UE
1
;  

E. billi 42.61 % biss taċ-ċittadini tal-UE, u 27.8 % biss ta' dawk ta' età ta' bejn it-18 u l-24 

sena vvotaw fl-aħħar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, u dan jirrappreżenta l-inqas 

numru ta' nies li ħarġu jivvutaw mill-1979 'il hawn
2
;  

F.  filwaqt li jenfasizza li, kif muri fiċ-ċifri ta' hawn fuq, l-UE tbati minn defiċit demokratiku 

u kriżi ta' leġittimità fost iċ-ċittadini tal-Istati Membri; filwaqt li jenfasizza wkoll li, f'din 

il-perspettiva, tista' tkun utli sistema aktar trasparenti għall-għoti tal-informazzjoni dwar 

il-funzjonament tal-proċess ta' integrazzjoni Ewropew, iżda li dan ma jistax isir mingħajr 

ma jintwera rispett lejn id-diversità tal-opinjonijiet taċ-ċittadini tal-Istati Membri, ħalli 

jħossuhom rispettati; 

G. billi għadd ta' stħarriġiet tal-opinjoni dan l-aħħar urew ix-xewqa taċ-ċittadini ta' għadd ta' 

Stati Membri, fosthom Franza u n-Netherlands, li jsir referendum dwar is-sħubija tal-

Unjoni Ewropea; billi dawn ir-riżultati tal-istħarriġ jenfasizzaw l-impenn li l-popli 

Ewropej għadhom iħossu lejn in-nazzjon rispettiv tagħhom; 

H.  billi l-benefiċjarji tal-programmi ta' mobilità ta' spiss ikunu ġejjin minn ambjenti soċjali li 

diġà jippermettu l-moviment faċli madwar l-Ewropa; billi, barra minn hekk, l-ogħla 

prijorità għandha tkun li jitnaqqas in-nuqqas ta' sigurtà soċjali u ekonomiku li fih isibu 

ruħhom bosta ċittadini tal-Istati Membri; filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu, madankollu, 

il-bżonn li jitħares il-prinċipju tas-sussidjarjetà u li tiġi rikonoxxuta l-importanza tal-istati 

nazzjon, fejn iċ-ċittadini jistgħu jgawdu l-benefiċċji ta' Ewropa ta' nazzjonijiet ħielsa u 

indipendenti, li jikkooperaw bejniethom fuq programmi konġunti bħalma hu Erasmus+; 

I. billi l-Istati Membri biss jistgħu jifhmu u jirreaġixxu għall-isfidi fil-qasam tal-

edukazzjoni u l-kultura minħabba l-qrubija tagħhom taċ-ċittadini u l-leġittimità tagħhom, 

iżda wkoll minħabba li l-kundizzjonijiet soċjoekonomiċi jvarjaw minn pajjiż għall-ieħor; 

J. billi l-maġġoranza tal-Istati Membri integraw it-tagħlim dwar l-UE fil-kurrikuli tagħhom 

u fil-programi tat-taħriġ tal-għalliema; billi, madankollu, dan it-taħriġ ma jistax ikun ta' 

profitt jekk l-ewwel iċ-ċittadini tal-Istati Membri ma jakkwistawx għarfien tal-istorja 

nazzjonali tagħhom, prerekwiżit biex dak li jkun jifhem il-proċess tal-kostruzzjoni 

Ewropea; 

K. billi, f'ħafna Stati Membri, is-suġġetti tal-UE ġeneralment jiġu mgħallma fil-livelli 

differenti tal-edukazzjoni u f'diversi suġġetti tal-edukazzjoni obbligatorja; 

L. billi l-prijoritajiet ta' investiment fil-qasam tal-edukazzjoni huma differenti minn Stat 

Membru għal ieħor, minħabba l-kuntest speċifiku ta' kull pajjiż; billi huwa għalhekk 

                                                 
1
 Ewrobarometru Standard 81, Rebbiegħa 2014: "Public opinion in the European Union" (L-opinjoni pubblika fl-

Unjoni Ewropea )(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf), p. 117 u 131. 
2
 http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-

publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, p. 43-45. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf
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f'idejn kull Stat Membru li jivvaluta x'titjib jeħtieġ li jsir fir-rigward kemm tal-kontenut 

tat-tagħlim fl-iskejjel u kemm fit-taħriġ inizjali tal-għalliema; 

M. billi skont "It-Tagħlim tal-Ewropa fl-Iskejjel", studju mħejji mill-konsulenza privata 

ICF GHK għad-DĠ Edukazzjoni u Kultura
1
, diġà hemm bosta opportunitajiet biex l-

għalliema jiġu mħarrġa dwar l-UE permezz ta' assoċjazzjonijiet li jinsabu barra min-

netwerk tal-edukazzjoni għolja; 

N. filwaqt li jinnota l-Istudju dwar l-Impatt ta' Erasmus ippreżentat mill-Kummissjoni fl-

2014, li juri l-impatt pożittiv li għandhom il-mobilità fl-edukazzjoni u l-

internazzjonalizzazzjoni tal-istudji fuq l-impjegabilità; ifakkar, madankollu, li l-mobilità 

waħedha ma tistax issolvi l-problema tal-qgħad, speċjalment il-qgħad fost iż-żgħażagħ, 

fl-Ewropa, iżda li għandha tkun akkumpanjata minn sforzi biex jittejjeb it-tagħlim ta' 

ħiliet bażiċi u tingħata aktar importanza, partikolarment f'termini soċjali, lill-istatus tal-

apprentisti u t-taħriġ vokazzjonali; 

1.  Jenfasizza kemm qed isir dejjem aktar importanti li l-istudenti jiksbu fehim tal-

mekkaniżmi tal-binja Ewropea  li fiha jgħixu u l-impatt dejjem jikber tal-Unjoni Ewropea 

f'ħajjithom; ifakkar, madankollu, kif muri minn bosta studji dwar is-suġġett, li l-prijorità 

fl-edukazzjoni hija l-kisba tal-ħiliet bażiċi (il-qari, il-kitba u l-matematika), li huma 

fundamentali biex dak li jkun jikseb aċċess għad-dinja ċentrali tat-tagħlim u jifhem l-

ambjent li fih jgħixu ċ-ċittadini; 

2.  Jenfasizza li l-UE mhix ser terġa' tirbaħ il-fiduċja taċ-ċittadini tal-Istati Membri jekk 

tillimita ruħha li twettaq kampanja vasta ta' komunikazzjoni fl-iskejjel u stabbilimenti ta' 

edukazzjoni ogħla; ifakkar fil-bżonn li jiġu protetti l-pluraliżmu tal-opinjoni u tal-kulturi 

Ewropej billi l-istati jiġu mħeġġa jippromwovu l-istorja nazzjonali tagħhom permezz ta' 

programmi ta' tagħlim u ta' aċċess akbar għall-wirt kulturali nazzjonali; 

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu definiti b'mod aktar preċiż il-valuri fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea sabiex ma jibqgħux kunċett astratt għal proporzjon kbir taċ-ċittadini tal-Istati 

Membri; jirrimarka li l-għarfien u l-fehim tal-istorja u l-valuri tal-Istati Membri huma 

fundamentali għall-fehim reċiproku; 

4.  Jindika li l-UE għandha tkun enfasizzata aħjar fil-materjali tat-tagħlim, minħabba l-impatt 

tagħha fuq il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini tagħha; iqis li l-kontenut li huwa relatat b'mod 

espliċitu mal-UE għandu jiġi ttrattat b'mod differenti fil-kurrikuli skolastriċi; jenfasizza l-

ħtieġa li jintużaw metodi tat-tagħlim attivi u parteċipattivi, immirati lejn il-livelli, il-

ħtiġijiet u l-interessi tal-istudenti, mingħajr ma jittraskuraw l-ħtieġa primarja li l-istudenti 

jitgħallmu l-ħiliet bażiċi bil-ħsieb li jiġi żgurat l-aħjar żvilupp edukattiv u kulturali 

possibbli u bil-ħsieb li jiksbu fehim tad-dinja ta' madwarhom; 

5. Jenfasizza l-ħtieġa li jintużaw metodi ta' tagħlim li diġà taw prova tal-effikaċja tagħhom 

fil-passat billi jenfasizzaw l-akkwist tal-ħiliet bażiċi; jinnota, għal dan il-għan, ir-riżultat 

li ħarġu l-Kunsill u l-Kummissjoni fir-rapport konġunt tagħhom tal-2015 dwar l-

implimentazzjoni tal-qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-

taħriġ ("Edukazzjoni u Taħriġ 2020"), li fih iż-żewġ istituzzjonijiet ifakkru li, fi ħdan l-

                                                 
1
 http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf. 

http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf
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UE, 22 % ta' dawk li għandhom 15-il sena għandhom lakuni fil-għarfien matematiku 

tagħhom u 18 % għandhom diffikultajiet serji fil-qari; 

6. Jenfasizza l-fatt li l-edukazzjoni ċivika, ibbażata fuq prijoritajiet stabbiliti fil-livell 

nazzjonali, għandha tippermetti dibattitu miftuħ u pluralistiku dwar l-integrazzjoni 

Ewropea, u tagħmilha wkoll possibbli biex l-istudenti jiżviluppaw il-ħsieb kritiku 

tagħhom dwar l-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari billi jiġu mgħallma dwar il-proċessi 

tat-teħid tad-deċiżjonijiet u kif dawn jinfluwenzaw l-Istati Membri tagħhom u l-

parteċipazzjoni demokratika tagħhom; 

7.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-UE ssawret mill-Istati Membri tagħha, bl-istorja u l-

kultura uniċi tagħhom, u li l-iżvilupp tal-Unjoni jibqa' marbut b'mod indissolubbli mal-

Istati Membri tagħha; 

8. Jinnota li l-impatt tal-UE fuq l-Istati Membri hu konsiderevoli, u li t-tagħlim dwar l-UE 

fl-iskola għandu jirrifletti kemm ir-rwol tal-Istati Membri fl-iżvilupp tal-UE u kemm l-

influwenza tal-UE fuq l-iżviluppi nazzjonali; 

9.  Jirrimarka li l-Istati Membri u l-UE għandhom imexxu bl-eżempji lill-atturi kollha 

involuti fit-tagħlim tal-UE fl-iskejjel, kemm l-għalliema u kemm l-istudenti, billi 

jipprattikaw il-valuri ċentrali Ewropej, inkluż ir-rispett għall-pluraliżmu tal-opinjoni u l-

libertà tal-espressjoni; 

10. Jammetti l-ħtieġa li jiġu żgurati, imtejba u mwessa' l-opportunitajiet professjonali tal-bidu 

u li jibqgħu għaddejja, ta' żvilupp tul il-ħajja, għall-għalliema u għall-edukaturi ħalli 

jkunu jistgħu jinkorporaw dimensjoni tal-UE fit-tagħlim tagħhom, b'mod partikolari fir-

rigward tal-edukazzjoni taċ-ċittadinanza; jirrimarka, madankollu, li l-prijoritajiet ta' 

investiment huma differenti minn Stat Membru għall-ieħor u li xi stati għandhom l-ewwel 

jiżguraw it-titjib finanzjarju u soċjali tal-għalliema u l-edukaturi bil-għan li jkun 

iggarantit ir-rispett għall-awtorità tagħhom u l-aqwa kundizzjonijiet ta' tagħlim għal 

kulħadd; 

11. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi u affermati mill-ġdid il-lingwi nazzjonali tal-Istati 

Membri bil-għan li jiġi avvanzat il-wirt kulturali Ewropew; jikkunsidra li, bil-ħsieb li 

jintlaħaq dan il-għan, l-għalliema wkoll għandhom bżonn jingħataw l-appoġġ, inklużi 

opportunitajiet għat-taħriġ professjonali; 

12. Jissottolinja r-rwol tal-universitajiet fit-tħejjija u t-taħriġ ta' għalliema u edukaturi b'livell 

għoli ta' kwalifiki u motivazzjoni; jitlob li jkun hemm inkoraġġiment u appoġġ għall-

azzjonijiet tal-Istati Membri fl-isforzi tagħhom li jagħtu possibilitajiet għal korsijiet 

speċjalizzati ta' kwalifika fl-universitajiet, miftuħa u aċċessibbli għall-istudenti miktuba 

kif ukoll għal għalliema u l-edukaturi li qed jeżerċitaw il-professjoni tagħhom; 

13. Jenfasizza l-importanza u l-potenzjal ta' titjib fit-tagħlim tal-istorja, filwaqt li nżommu 

f'moħħna l-kompetenza tal-Istati Membri f'dan il-qasam, peress li ċ-ċiviltà Ewropea hija 

r-riżultat ta' wirt komuni definit miċ-ċiviltà Griega, id-dritt Ruman u l-Kristjaneżmu; 

jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw lis-soċjetajiet tal-istorja u ċ-ċentri 

għar-riċerka storika, bil-għan li jiġi enfasizzat il-valur tal-kontribut xjentifiku tagħhom 

għall-istorja Ewropea u r-rwol tagħhom filli jżommu lill-għalliema tal-iskola aġġornati; 
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14. Jirrakkomanda wkoll li Dar l-Istorja Ewropea m'għandhiex tkun limitata għal 

preżentazzjoni tad-dsatax u l-għoxrin seklu, peress li l-Ewropa kienet ir-riżultat ta' storja 

ħafna itwal; jenfasizza li l-espansjoni tan-narrativa tagħha tkun tista' tippermettilha ssir 

għodda kostruttiva għall-istudenti u l-għalliema; 

15. Jitlob li jkun hemm tiġdid u tisħiħ urġenti tal-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza tal-UE u 

dik ċivika fl-Istati Membri, bil-għan li l-istudenti, permezz ta' mezzi li huma xierqa għall-

età tagħhom, jingħataw l-għarfien, il-valuri, il-ħiliet u l-kompetenzi rilevanti, li 

jagħtuhom il-kapaċità li jaħsbu b'mod kritiku u jiffurmaw opinjonijiet infurmati tajjeb u 

bbilanċjati, jeżerċitaw id-drittijiet u r-responsabilitajiet demokratiċi tagħhom, inkluż id-

dritt għall-vot, jivvalutaw il-pluraliżmu tal-opinjoni u jkunu ċittadini attivi u 

responsabbli; 

16. Jirrimarka li l-kwalità tal-edukazzjoni skolastika tiddependi fil-biċċa l-kbira mir-rispett 

dovut lill-għalliema; iħeġġeġ it-tisħiħ tal-awtorità tagħhom; jenfasizza li l-ġenituri wkoll 

għandhom rwol importanti x'jaqdu peress li l-familja hija l-ewwel unità ta' 

soċjalizzazzjoni u għalhekk jitlob għal kooperazzjoni akbar bejn il-ġenituri, l-

istabbilimenti edukattivi u l-awtoritajiet edukattivi nazzjonali, li huma responsabbli għall-

kwistjonijiet relatati maċ-ċittadinanza, qasam li għandu jiġi appoġġjat ukoll billi 

tissaħħaħ l-edukazzjoni ċivika; 

18. Jenfasizza li t-tagħlim tal-lingwi barranin jista' jaqdi rwol fil-promozzjoni tal-

impjegabilità, iżda li l-bidla lejn l-edukazzjoni orjentata lejn is-suq tax-xogħol attwalment 

għadha l-aħjar mod biex jiġi miġġieled il-qgħad fost iż-żgħażagħ; 

19. Jissottolinja r-rwol kruċjali tat-tagħlim mhux formali u informali, inkluż ix-xogħol taż-

żgħażagħ, il-volontarjat, u t-tagħlim interġenerazzjonali, tal-familja u tal-adulti, kif ukoll 

l-isport bħala strument ekukattiv, fl-iżvilupp tal-ħiliet, l-abilitajiet u l-imġibiet soċjali u 

ċiviċi, u fit-tiswir ta' ċittadini responsabbli u attivi tal-Istati Membri; jissottolinja l-ħtieġa 

li tali kompetenzi jiġu rikonoxxuti u vvalidati fi ħdan it-tagħlim formali u li jinħolqu 

rabtiet eqreb bejn it-tagħlim formali, dak mhux formali u dak informali; 

20. Jitlob għall-adozzjoni ta' approċċ ta' assimilazzjoni fil-qasam tal-politika tal-edukazzjoni 

biex tkun tista' sseħħ l-integrazzjoni effikaċi tal-istudenti immigranti fl-istandards u l-

valuri tal-pajjiżi li jospitawhom; 

21. Jenfasizza l-ħtieġa ta' aktar informazzjoni dwar il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea – 

kemm fl-iskola u kemm barra mill-iskola – biex ikun jista' jkun hemm parteċipazzjoni 

fid-dibattitu demokratiku dwar il-viżjonijiet differenti tal-UE u tiġi promossa t-

trasparenza għaċ-ċittadini tal-Istati Membri, li inkella ma jkunux jistgħu jifformaw 

opinjoni kritika, u b'hekk jikkontribwixxu għat-tmexxija bla xkiel tal-proċess 

demokratiku; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa li titwassal informazzjoni oġġettiva u 

tingħata edukazzjoni fattwali ħielsa minn kunsiderazzjonijiet ideoloġiċi, sabiex ma tiġix 

ipperikolata r-rieda ħielsa taċ-ċittadini, inklużi t-tfal; 

22. Jitlob lill-Kummissjoni tħeġġeġ aktar riċerka sabiex jiġi aċċertat kif l-UE bħalissa qed 

tiġi mgħallma fl-iskejjel madwar l-Ewropa, kif tidher fil-kurrikuli u l-eżamijiet, u jekk (a) 

l-għalliema u l-edukaturi għandhomx aċċess suffiċjenti għal programmi u azzjonijiet 

rilevanti tal-UE għall-iżvilupp professjonali, it-tagħlim tul il-ħajja u pjattaformi għall-
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iskambju tal-aħjar prattiki, u jekk (b) l-azzjonijiet iffinanzjati biex jinkorporaw tagħlim 

tal-iskola effiċjenti dwar l-UE fl-aħħar mill-aħħar għandhomx impatt fuq l-iskejjel; 

23. Jinnota l-eżistenza ta' netwerks li jippromwovu t-tagħlim dwar l-UE fil-livell nazzjonali, 

reġjonali u lokali, u li huma involuti fih, kif ukoll skambji tal-aħjar prattika bejn dawn in-

netwerks fil-livell tal-Unjoni; 

24. Jissottolinja r-rwol maġġuri ta' Erasmus+, Ewropa għaċ-Ċittadini u Ewropa Kreatttiva fil-

promozzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-ħiliet lingwistiċi, iċ-ċittadinanza attiva, is-

sensibilizzazzjoni kulturali u komprensjoni tad-dinja li ngħixu fiha; jisħaq fuq il-ħtieġa li 

jingħata appoġġ finanzjarju adegwat għal dawn il-programmi, u li jkun hemm aċċess usa' 

għall-mobilità; ifakkar, madankollu, li, waqt li l-mobilità tista' tkun ta' vantaġġ, ma tistax 

tkun effikaċi mingħajr definizzjoni ċara tal-komponenti tal-Ewropa u l-iżvilupp tal-

identità proprja ta' kull nazzjon Ewropew; jafferma li t-tagħlim dwar l-ispeċifiċitajiet 

nazzjonali, partikolarment permezz tat-tagħlim tal-istorja, huwa l-uniku mod kif jista' jiġi 

identifikat dak li għandhom komuni bejniethom in-nazzjonijiet Ewropej u tiġi msaħħa ċ-

ċiviltà Ewropea; 

25. Ifakkar fil-firxa wiesgħa ta' azzjonijiet li joffri l-programm Erasmus+, kif ukoll il-

popolarità u r-rikonoxximent tiegħu mill-pubbliku b'mod ġenerali, b'mod partikolari fir-

rigward tal-mobilità tal-istudenti bħala parti mill-istudji tagħhom; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jqajmu kuxjenza dwar dawk il-partijiet tal-programm 

Erasmus+ li mhumiex daqshekk magħrufa, bħalma hu s-Servizz Volontarju Ewropew; 

26. Jilqa' l-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni tal-2016 għall-implimentazzjoni tal-

programm Erasmus +, iżda jinsab imħasseb li l-fondi għal dan il-programm għadhom 

iffriżati fil-Greċja; 

27. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-aspetti pedagoġiċi u l-kapaċità ta' rispons għall-

ħtiġijiet tal-iskejjel, tal-proġetti ffinanzjati permezz ta' proġetti Jean Monnet billi tiżgura 

li l-iskejjel ikunu jistgħu japplikaw direttament, u billi tipprovdi finanzjament għal 

perjodu itwal ta' żmien, bħal tliet snin, b'konformità mal-mod kif il-Moduli Jean Monnet 

huma ffinanzjati; jistieden lill-Kummissjoni tqiegħed l-azzjoni tal-Moduli Jean Monnet 

għad-disponibilità tal-istituzzjonijiet ta' taħriġ tal-għalliema u tinkoraġġixxi tali 

istituzzjonijiet jinkorporawhom fil-programmi tagħhom; 

28. Jinnota li l-Unjoni bħalissa għaddejja minn kriżi fil-leġittimità demokratika tagħha, mhux 

biss minħabba l-fatt li l-Ewropej m'għandhomx għarfien suffiċjenti dwar il-mekkaniżmi 

tal-UE, iżda wkoll minħabba l-fatt li l-vuċijiet tagħhom ma jinstemgħux fil-proċess tat-

teħid ta' deċiżjonijiet; jenfasizza li, sabiex din il-leġittimità terġa' tinkiseb, l-Unjoni 

għandha twaqqaf id-degradazzjoni tal-istrutturi demokratiċi tagħha u tistabbilixxi mill-

ġdid ir-rabta maċ-ċittadini tagħha; 

29.  Jinnota l-eżistenza tal-eTwinning, EPALE u tal-pjattaformi virtwali School Education 

Gateway (Bieb għall-Edukazzjoni Skolastika); 

30. Jitlob lill-Kummissjoni tiffaċilita rieżami kritiku tal-materjal attwalment disponibbli fuq 

il-pjattaforma tat-Teachers' Corner minn edukaturi li attwalment jinsabu jgħallmu u 

akkademiċi speċjalizzati fl-istudji tal-UE biex jiġu żgurati l-kwalità u l-adegwatezza; 
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31. Jenfasizza r-rwol li jaqdu l-uffiċċji tal-informazzjoni tal-Istituzzjonijiet Ewropej, u 

jinnota l-impenn tagħhom fit-trawwim tar-relazzjonijiet mal-Istati Membri, mal-

istituzzjonijiet edukattivi nazzjonali, reġjonali u lokali, u mal-organizzazzjonijiet taż-

żgħażagħ u l-midja, bil-għan li jqarrbuhom aktar lejn xulxin u jiżguraw li ż-żgħażagħ 

jifhmu r-rwol li jaqdu l-istituzzjonijiet fil-ħajja tagħhom ta' kuljum; 

Ir-rwol tal-Istati Membri 

32.  Ifakkar li, skont l-Artikoli 6 u 165 tat-TFUE, l-UE għandha responsabilità li tipprovdi 

appoġġ lill-Istati Membri fil-qasam tal-edukazzjoni; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri 

jaġġornaw is-sistemi edukattivi tagħhom u l-forom kollha ta' kontenut ta' kurrikuli 

marbuta mal-UE fil-livelli kollha tal-edukazzjoni – inklużi l-edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali – bl-iskop li tiżdied l-informazzjoni dwar il-funzjonament tal-UE 

b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-atturi rilevanti kollha, inklużi l-partijiet ikkonċernati, fil-

livell tal-UE, dak nazzjonali, dak reġjonali u dak lokali; 

33. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jappoġġjaw il-possibilitajiet kollha tal-għoti ta' aktar 

informazzjoni dwar l-UE lill-istudenti kif ukoll lill-għalliema u l-edukaturi l-oħra 

permezz ta' tagħlim formali, mhux formali u informali, u jisfruttaw bis-sħiħ u 

jikkomplementaw l-istrumenti finanzjarji, il-programmi u l-inizjattivi tal-UE f'dan ir-

rigward; 

34. Jitlob lill-Istati Membri jieħdu aktar azzjoni fir-rigward tat-tagħlim tal-edukazzjoni ċivika 

fl-iskejjel; jenfasizza, speċjalment wara l-attakki tat-13 ta' Novembru 2015 f'Pariġi u tat-

22 ta' Marzu 2016 fi Brussell, li huwa meħtieġ aktar minn qatt qabel li jiġi żgurat li l-

iskejjel huma postijiet għall-integrazzjoni ta' kulħadd, abbażi tal-valuri Ewropej u 

nazzjonali, bil-għan li jiġu ggarantiti r-rispett tal-prinċipji demokratiċi u r-rispett għaċ-

ċittadinanza u l-identità ta' kull Stat Membru u taċ-ċiviltà Ewropea; 

35. Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-investiment favur l-edukazzjoni u jipprovdu l-appoġġ 

meħtieġ biex l-iskejjel u l-għalliema jimplimentati u jiżviluppaw b'mod kostanti korsijiet 

u programm qawwi ta' edukazzjoni ċivika dwar il-funzjonament tal-Unjoni; 

36. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw aċċess ugwali u inklużiv għal edukazzjoni 

innovattiva u ta' kwalità għolja, kemm formali u kemm mhux formali, għall-istudenti 

kollha, b'mod speċjali l-persuni b'diżabilità, li ta' spiss huma minsija fil-politiki 

edukattivi; jitlob, għalhekk, biex issir dispożizzjoni bil-mezzi kollha disponibbli għall-

iżvilupp tal-persuni b'diżabilità f'ambjent edukattiv miftuħ u akkoljenti, inkluż billi jiġu 

integrati kull fejn ikun possibbli fis-sistemi edukattivi ġenerali; 

37. Iqis li l-Istati Membri, fi djalogu ma' atturi tal-edukazzjoni, għandhom jitfittxu 

opportunitajiet biex jiskambjaw ideat fir-rigward tat-tagħlim dwar l-integrazzjoni 

Ewropea u l-funzjonament tal-Unjoni, flimkien mat-tagħlim tal-istorja fil-programmi 

edukattivi tagħhom, sabiex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jipperċepixxu l-impatt reali tal-

Unjoni fuq il-ħajja tagħhom attwali u tal-ġejjieni; 

38. Ifakkar fir-rwol tas-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili f'dak li hu t-

tnaqqis tad-distakk bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini tagħha, iżda jenfasizza li dan ma 

jistax jintlaħaq kemm-il darba l-istituzzjonijiet Ewropej ibatu minn kriżi ta' leġittimità; 
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jenfasizza, għalhekk, li għandhom isiru diskussjonijiet fl-ogħla livell bejn l-Istati Membri, 

il-Kummissjoni u l-Kunsill biex jiġu identifikati l-kawżi reali ta' din il-firda bejn iċ-

ċittadini tal-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea u li għandhom jittieħdu deċiżjonijiet skont 

ir-riżultat ta' dawk id-diskussjonijiet; 

39. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-

Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri. 

 

Or. en 

 


