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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 

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

riżoluzzjoni tiegħu: 

Dimensjoni kulturali tal-politika barranija tal-UE 

1. Jenfasizza li l-kultura, flimkien mad-djalogu interkulturali u interreliġjuż hi strument 

qawwi ħafna għar-relazzjonijiet esterni Ewropej, li jrawwem djalogu politiku ma' pajjiżi 

terzi, il-koeżjoni, il-paċi u s-sigurtà, filwaqt li jippromwovi l-kuntatti bejn il-persuni, id-

djalogu parteċipattiv ma' atturi kulturali f'oqsma differenti, u t-tisħiħ taċ-ċittadini u tas-

soċjetà ċivili; jenfasizza fl-istess ħin, li l-kultura hi l-ewwel u qabel kollox valur 

awtoteliku u għandha tkun appoġġjata bħala tali; 

2. Jenfasizza l-fatt li l-politiki kulturali huma bbażati fuq valuri ewlenin tal-UE bħall-fehim 

reċiproku, il-kooperazzjoni u l-idea taċ-ċittadinanza kulturali globali, u għalhekk 

għandhom jiġu inkorporati b'mod konsistenti u strateġiku fl-azzjoni esterna tal-UE - 

inkluż fil-politika tal-viċinat tagħha - bħala strumenti għall-promozzjoni tal-valuri u tad-

drittijiet fundamentali Ewropej, b'rispett sħiħ ta' kulturi u valuri oħrajn; 

3. Iħeġġeġ lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-Kummissjoni - 

speċjalment id-Direttorat Ġenerali (DĠ) tagħha għall-Edukazzjoni u l-Kultura u d-DĠ 

għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp - biex jagħtu lill-kultura rwol aktar 

strateġiku fir-relazzjonijiet tal-UE ma' pajjiżi terzi; 

4. Jitlob li jkun hemm approċċ aktar integrat u kooperazzjoni aktar produttiva bejn il-

Kummissjoni, is-SEAE, il-Parlament u n-NU f'oqsma bħall-promozzjoni tal-kultura, il-

preservazzjoni ta' patrimonju kulturali f'riskju, il-ġlieda kontra l-kummerċ illegali ta' 

proprjetà kulturali (inkluż barra mill-UE) il-prevenzjoni tal-kunflitti, il-proċessi ta' 

rikonċiljazzjoni, il-bini tal-paċi, il-mitigazzjoni ta' wara l-kunflitti, strumenti ta' soljiev 

rapidu f'sitwazzjonijiet ta' kriżi, l-iżvilupp ta' industriji kreattivi, il-mobilità ta' 

professjonisti, beni u servizzi kulturali, l-edukazzjoni u l-iżvilupp, programmi ta' skambju 

ta' studenti, il-bini tal-kapaċità, l-edukazzjoni u t-taħriġ f'emerġenzi u l-aċċess għall-

kultura u l-edukazzjoni; 

5. Jenfasizza l-ħtieġa għal skambji u fora kulturali bl-għan ta' fehim reċiproku u 

kooperazzjoni fil-livell bilaterali u multilaterali u l-bżonn li tissaħħaħ ġabra komuni ta' 

valuri universali; jiġbed l-attenzjoni, f'dan ir-rigward, dwar il-proġetti organizzati mis-

SEAE u mid-DĠ Edukazzjoni u Kultura tal-Kummissjoni dwar id-diplomazija kulturali u 

jitlob li titfassal komunikazzjoni konġunta li tippromwovi it-tagħlim u l-fehim reċiproku - 

bil-kunsiderazzjoni ta' proġetti appoġġjati mill-Istati Membri - u l-iżvilupp ta' netwerks 

tal-organizzazzjonijiet kulturali u NGOs; 

6. Jindika li l-l-edukazzjoni u t-taħriġ għandhom rwol xi jwettqu f'sitwazzjonijiet ta' 

emerġenza minħabba kunflitti, u għalhekk jirrappreżentaw aspett li għandu jiġi nkluż fit-

taqsima ġenerali usa' dwar l-attivitajiet ta' akkoljenza, appoġġ u awtonomizzazzjoni; 

7. Jenfasizza l-importanza tad-diplomazija kulturali u l-fatt li politika barranija kulturali 
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Ewropea komuni żżid b'mod sinifikanti l-viżibbiltà tal-UE f'organizzazzjonijiet 

internazzjonali bħan-NU; jitlob għalhekk lill-Kummissjoni tiddedika kapitolu separat 

dwar id-diplomazija kulturali fil-politika barranija u ta' sigurtà globali tal-UE tagħha li qed 

tiġi mfassla għas-summit tal-Kunsill Ewropew f'Ġunju 2016; 

8. Jinnota li l-edukazzjoni għandha rwol importanti fl-iżvilupp uman, soċjali u ekonomiku u 

hija għodda kruċjali biex jinkisbu l-miri ewlenin tal-politika barranija tal-UE, bħall-bini 

tal-paċi u l-istabbiltà fid-dinja, l-iżvilupp dejjiemi, id-djalogu interkulturali u l-ġlieda 

kontra l-faqar, kemm fil-konfini tagħha u kemm fil-livell globali; jenfasizza l-importanza 

ta' kooperazzjoni effikaċi bejn l-UE u n-NU bl-għan li tappoġġja l-Edukazzjoni għal 

Kulħadd, ittejjeb l-aċċess għall-edukazzjoni u l-kwalità tagħhau li ssaħħaħ is-sistemi 

edukattivi madwar id-dinja kollha; 

9. Jirrikonoxxi li l-kultura tinsab fil-qalba tal-iżvilupp uman, u twettaq rwol importanti fil-

bini ta' soċjetà, fil-promozzjoni tad-demokrazija u l-inklużjoni soċjali u fil-promozzjoni 

tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali; jistieden lill-UE, f'konformità mas-

setgħat u r-responsabbiltajiet tagħha, biex tinkorpora d-diversità kulturali u l-promozzjoni 

tad-drittijiet tal-bniedem bħala wieħed mill-elementi ewlenin tar-relazzjonijiet 

internazzjonali tagħha u b'mod partikolari, fil-kooperazzjoni tal-iżvilupp Ewropew 

komuni, u tiżgura li kwalunkwe persuna li tallega li d-drittijiet kulturali tagħha ġew 

miksura jkollha aċċess effettiv għal rimedju; 

10. Jenfasizza li l-interkulturalità u l-fehim reċiproku huma essenzjali għal politiki ta' żvilupp 

b'suċċess u għalhekk iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jippromwovu politiki ta' 

edukazzjoni u sensibilizzazzjoni dwar l-iżvilupp li jinkludu din id-dimensjoni; 

11. Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jippromwovu interessi komuni flimkien mal-pajjiżi 

terzi, permezz ta' sħubija fuq bażi ta' ugwaljanza ffukata fuq l-iskambju reċiproku u l-

kooperazzjoni interkulturali; jirrakkomanda l-iżvilupp ta' rwol dinamiku għall-kultura fid-

dimensjoni internazzjonali bħala "soft power" li jista' jkun ta' benefiċċju għall-UE u l-

Istati Membri tagħha fir-relazzjonijiet tagħhom mal-kumplament tad-dinja; 

12. Jenfasizza l-potenzjal li għandha l-kooperazzjoni aktar mill-qrib fost l-Istati Membri 

sabiex jiżdied l-impatt tad-diplomazija kulturali tal-UE, partikolarment permezz ta' 

koordinament aħjar fost l-attachés kulturali tad-delegazzjonijiet tal-UE u tar-

rappreżentanzi tal-Istati Membri, u l-ġbir flimkien tar-riżorsi mill-entitajiet kulturali tal-

Istati Membri f'pajjiżi terzi; 

13. Jilqa', f'dan ir-rigward, l-Azzjoni Preparatorja dwar il-kultura fir-relazzjonijiet esterni tal-

UE bħala strument importanti fit-titjib tar-rwol tal-kultura bħala fattur strateġiku għall-

iżvilupp uman, soċjali u ekonomiku li jikkontribwixxi għall-għanijiet tal-politika 

barranija; 

14. Jistieden lill-Viċi President / Rappreżentant Għoli biex taħtar professjonist kulturali f'kull 

rappreżentanza tal-UE f'pajjiżi sħab terzi (bħal fid-delegazzjoni ta' bejn l-UE u ċ-Ċina) u 

biex tipprovdi lill-persunal tas-SEAE b'taħriġ dwar id-dimensjoni kulturali tal-politika 

barranija; 

15. Iħeġġeġ kooperazzjoni msaħħa bejn l-istituzzjonijiet kulturali u s-soċjetà ċivili, is-sħubiji 

bejn l-ibliet u l-ħolqien ta' "ċentri kreattivi" Ewropej f'pajjiżi terzi; 
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16. Jitlob strateġija iktar koerenti għall-protezzjoni u l-promozzjoni tal-Patrimonju Dinji u 

kooperazzjoni internazzjonali msaħħa f'żoni ta' kunflitt f'kooperazzjoni iktar mill-qrib 

mal-International Committee of the Blue Shield (ICBS - Kumitat Internazzjonali tat-Tarka 

Blu); 

17. Jirrakkomanda lill-Kummissjoni tikkoopera b'mod proattiv mal-gruppi kulturali bbażati 

fuq netwerks tal-Istituti Nazzjonali tal-Unjoni Ewropea għall-Kultura (EUNIC), 

b'kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet lokali, mal-prattikanti kulturali u mas-soċjetà ċivili, 

flimkien mal-istituti kulturali tal-Istati Membri; 

18. Jiddikjara li l-proġetti kulturali u l-inizjattivi ta' diplomazija kulturali għandhom ikunu 

sorveljati u evalwati sabiex jiġi żgurat l-użu tajjeb tal-fondi, kif ukoll biex tkun 

ivverifikata l-kwalità u l-impatt tal-inizjattivi; 

19. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi stabbilita dejta statistika dwar il-kultura u l-industriji kulturali 

biex tikkontribwixxi fid-dibattitu tal-politika kulturali u jiġi enfasizzat aktar il-potenzjal 

ekonomiku tal-industriji kulturali u kreattivi u l-impatt tagħhom fuq il-benesseri soċjali; 

20. Jenfasizza r-rwol tal-kultura biex trawwem id-demokratizzazzjoni, il-bini tal-paċi u r-

rispett tad-drittijiet tal-bniedem; jissottolinja l-impenn tal-UE biex tappoġġja l-libertà 

artistika u l-libertà tal-espressjoni kulturali kontra ċ-ċensura u l-fastidju ta' artisti, 

riċerkaturi, ġurnalisti u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; iħeġġeġ id-definizzjoni ta' 

prijoritajiet marbuta mad-dimensjoni kulturali fi ħdan l-Istrument Ewropew għad-

Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR); 

21. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza tad-"Dikjarazzjoni dwar il-promozzjoni taċ-

ċittadinanza u l-valuri komuni tal-libertà, it-tolleranza u n-nondiskriminazzjoni permezz 

tal-edukazzjoni" adottata f'Pariġi f'Marzu 2015, li tenfasizza l-ħtieġa li jitrawwem djalogu 

attiv bejn il-kulturi, kif ukoll solidarjetà globali u rispett reċiproku; 

Kooperazzjoni u governanza UE-NU 

22. Jilqa' l-kooperazzjoni kkonsolidata bejn l-UE u l-UNESCO, abbażi tal-adozzjoni tal-

Ftehim Qafas Finanzjarju u Amministrattiv bejn l-Unjoni Ewropea u n-Nazzjonijiet Uniti 

(FAFA) tal-2003, il-Memorandum ta' Ftehim bejn il-UNESCO u l-UE tal-2012 u l-

parteċipazzjoni tal-UE fl-Assemblea Ġenerali tan-NU wara r-riżoluzzjoni tal-Assemblea 

Ġenerali tan-NU adottata fl-2011; jitlob, madankollu, rappreżentazzjoni aktar effikaċi tal-

UE fi ħdan in-NU, partikolarment fl-oqsma tal-kultura, l-edukazzjoni, iċ-ċittadinanza u d-

drittijiet tat-tfal u ż-żgħażagħ u bi qbil mat-Trattat ta' Lisbona; jenfasizza li sħubija 

strateġika UE-NU ġenwina tista' tinkiseb billi jkun hemm rappreżentanti tal-UE bi 

drittijiet tal-vot fuq il-bordijiet tal-aġenziji tan-NU fl-oqsma tal-kultura, l-edukazzjoni, iċ-

ċittadinanza u d-drittijiet tat-tfal u ż-żgħażagħ u billi tittieħed azzjoni konġunta mal-

UNESCO - u mal-UNICEF, UNDP, UNHCR, UNRWA u UNWOMAN - fil-forma ta' 

kooperazzjoni finanzjarja u ġestjoni komuni tal-proġetti bi qbil mal-pajjiżi sħab 

benefiċjarji; 

23. Jenfasizza l-fatt li sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-UE u l-UNESCO, hemm bżonn 

li dawn imorru lil hinn mill-assistenza finanzjarja u l-ġestjoni konġunta ta' proġetti billi 

tissaħħaħ is-sħubija fil-qasam tal-edukazzjoni u l-kultura f'perspettiva fit-tul; jitlob, 

għalhekk l-istabbiliment ta' djalogu strateġiku annwali ta' livell għoli fir-rigward tal-
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indirizzar ta' sfidi komuni b'mod iktar sostenibbli; 

24. Jenfasizza l-fatt li l-kultura hija l-mutur ewlieni għall-bini ta' soċjetajiet sostenibbli u jitlob 

l-integrazzjoni sistematika tad-dimensjoni kulturali fl-aġenda għall-iżvilupp sostenibbli 

post-2015 tan-NU u għalhekk, fl-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) li għandhom 

jinkisbu sal-2030, peress li l-kultura għandha impatt kbir fuq l-iżvilupp ekonomiku, l-

inklużjoni soċjali, is-sostenibbiltà ambjentali, il-paċi u s-sigurtà; 

25. Jirrikonoxxi li l-patrimonju kulturali jirrappreżenta d-diversità tal-espressjonijiet kulturali 

u għalhekk dan għandu rwol importanti fir-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni; jitlob li jiġu 

adottati leġiżlazzjoni armonizzata u ftehimiet internazzjonali biex jipproteġu l-patrimonju 

kulturali u jiġġieldu kontra t-traffikar illeċitu ta' beni kulturali, f'kooperazzjoni mill-qrib 

mal-UNESCO; 

26. Jenfasizza l-impatt tal-industriji kulturali u kreattivi (CCIs) fuq l-iżvilupp lokali u 

reġjonali u jitlob li jitkomplew u jiġu estiżi l-Proġetti tal-Faċilitajiet Esperti tal-

UE/UNESCO u biex l-Indikaturi tal-Kultura għall-Iżvilupp tal-UNESCO (CDIS) jiġu 

meqjusa bħala referenza metodoloġika għall-evalwazzjoni tar-rwol multidimensjonali tal-

kultura fil-proċessi tal-iżvilupp; 

27. Jenfasizza l-fatt li t-turiżmu kulturali jiffaċilita l-kuntatti bejn in-nies madwar id-dinja u 

jilqa' l-isforzi konġunti biex jissaħħaħ it-turiżmu bbażat fuq il-patrimonju tal-UNESCO 

f'kooperazzjoni mal-UE, li jħeġġeġ investiment fis-settur kulturali u joffri kontribut 

sostenibbli u ta' kwalità għolja għall-promozzjoni tad-diversità tal-espressjonijiet kulturali; 

28. Jenfasizza l-bżonn li jitneħħew l-ostakli u titjieb il-mobilità għall-artisti u l-professjonisti 

tal-kultura permezz ta' forom differenti ta' trattamenti preferenzjali, bħal viża għal 

raġunijiet edukattivi u kulturali, l-iffaċilitar tal-iskambju kulturali, il-proġetti ta' riċerka, 

ir-residenzi tal-artisti u l-għotjiet għall-ħallieqa u l-artisti, bi qbil mal-Artikolu 16 tal-

Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet 

Kulturali tal-UNESCO tal-2005, iffirmata b'mod konġunt mill-UE; 

29. Jirrakkomanda li tiġi żgurata l-kooperazzjoni għall-edukazzjoni bejn l-UE u n-NU fi 

programmi ta' emerġenzi f'każ ta' kriżijiet umanitarji, kunflitti armati u diżastri naturali, 

billi jkomplu jappoġġjaw programmi bħal Edukazzjoni f'Emerġenzi u Tranżizzjoni Wara 

Kriżi tal-UNICEF, programm ta' edukazzjoni ta' kwalità fil-kampijiet tar-refuġjati tal-

UNHCR u x-xogħol edukattiv tal-UNRWA; 

Strumenti legali  

30. Ifakkar li l-UE rratifikat il-Konvenzjoni tal-UNESCO 2005 dwar il-Protezzjoni u l-

Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali u jistieden lill-Istati Membri li 

għadhom ma għamlux dan biex jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-1970 dwar il-Mezzi ta' 

Projbizzjoni u Prevenzjoni tal-Importazzjoni, Esportazzjoni u Trasferiment Illegali tas-

Sjieda tal-Proprjetà Kulturali, u tal-Konvenzjoni tal-UNIDROIT tal-1995 dwar l-Oġġetti 

Kulturali Misruqa jew Esportati Illegalment, li jirrappreżentaw għodod importanti għat-

tisħiħ tal-protezzjoni tal-patrimonju kulturali u d-diversità kulturali globali, kif ukoll il-

Konvenzjoni tal-1954 għall-Protezzjoni tal-Proprjetà Kulturali fil-Każ ta' Konflitt Armat u 

ż-żewġ protokolli tagħha, il-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni tal-Wirt 

Kulturali ta' Taħt l-Ilma tal-2001 u l-Konvenzjoni tal-UNESCO għall-Ħarsien tal-
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Patrimonju Kulturali Intanġibbli tal-2003; jitlob li jkun hemm armonizzazzjoni tal-

leġiżlazzjoni u ftehim internazzjonali dwar il-patrimonju kulturali u t-traffikar illeċitu; 

31. Jitlob li jkun hemm titjib fl-istrateġiji tal-komunikazzjoni fl-iżvilupp tal-kooperazzjoni 

kulturali bl-użu u l-iżvilupp ta' riżorsi diġitali, bħal pjattaformi ta' informazzjoni 

multilingwi bbażati fuq l-internet u riżorsi edukattivi onlajn, biex titrawwem l-

aċċessibbiltà, tixxerred l-informazzjoni fil-lingwi lokali u jiġu mħeġġa l-iskambji u n-

netwerking fost l-artisti, il-prattikanti kulturali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; 

32. Jenfasizza l-importanza simbolika tal-patrimonju kulturali, li sar mira politika, kif intwera 

mill-qerda reċenti ta' siti kulturali fis-Sirja u fl-Irak, u li tagħmel il-koordinament u 

sensibilizzazzjoni akbar indispensabbli għall-protezzjoni tiegħu; 

33. Jitlob f'dan ir-rigward li jiġu intensifikanti l-isforzi biex titwaqqaf il-qerda ta' patrimonju 

kulturali globali f'kooperazzjoni mal-UNESCO u l-istati membri l-oħra tan-NU. 
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