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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-Kumitat 

għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, biex jinkorporaw is-

suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħhom: 

1. Jinnota b'diżappunt li 4 % biss tal-finanzjament tal-FEIS – kemm fit-Tieqa tal-

Infrastruttura u l-Innovazzjoni kif ukoll f'dik tal-SMEs – ġew allokati għall-objettiv 

tematiku stabbilit fl-Artikolu 9(2)(g) tar-Regolament tal-FEIS, u li frazzjoni biss minn 

dawk l-4 % waslet għand is-setturi tal-kultura u l-edukazzjoni;  

2. Jieħu nota wkoll tal-ħtieġa ta' distribuzzjoni ġeografika aktar ibbilanċjata tal-finanzjament 

tal-FEIS; Ifakkar li l-parti l-kbira tal-proġetti tal-FEIS qed jiġu approvati fir-reġjuni 

ekonomikament aktar sodi tal-Ewropa tal-Punent; jitlob, għaldaqstant, li jsiru aktar sforzi 

biex ikomplu jiġu investigati u rieżaminati aktar il-ħtiġijiet u l-lakuni speċifiċi fil-pajjiżi li 

jagħmlu inqas użu mill-appoġġ tal-FEIS u li jiġu provduti aktar assistenza teknika u 

appoġġ lokali u settorjali, sabiex ikun żgurat li l-FEIS jilħaq l-Istati Membri kollha; 

3. Jenfasizza l-interess fost il-partijiet interessati tas-settur kulturali u kreattiv fil-

finanzjament tal-FEIS kif ukoll il-potenzjal tat-Tieqa tal-SMEs għas-settur; jiddispjaċih, 

madankollu, minħabba n-nuqqas ta' kuxjenza dwar il-FEIS u l-għażliet u l-għodod ta' 

finanzjament tiegħu; jinsisti li l-Kummissjoni tadotta inizjattivi ta' komunikazzjoni ġodda, 

u żżid dawk eżistenti, li jeħtieġ li jitfasslu skont il-ħtiġijiet tas-settur kulturali u kreattiv u 

implimentati lokalment fl-Istati Membri, inkluż permezz tal-Uffiċċji tal-Ewropa Kreattiva; 

4. Jinnota li s-settur kulturali u kreattiv jikkonsisti prinċipalment f'SMEs b'livell ogħla ta' 

riskju; jinnota, f'dan ir-rigward, li l-pjattaformi ta' investiment jistgħu jiffaċilitaw it-twassil 

tal-finanzjament tal-FEIS, għax jistgħu jirraggruppaw flimkien il-proġetti ż-żgħar u jiġbru 

flimkien il-kuntratti; iħeġġeġ lill-korpi governattivi tal-FEIS jagħtu aktar attenzjoni lill-

pjattaformi ta' investiment bil-għan li jiġu massimizzati l-benefiċċji li dawn tal-aħħar 

jistgħu joffru biex jingħelbu l-ostakli għall-investimenti; jistieden lill-BEI jipprovdi lill-

partijiet interessati aktar informazzjoni dwar il-pjattaformi; ifakkar li l-assoċjazzjonijiet 

Ewropej attivi fil-kultura u l-edukazzjoni għandhom netwerks eżistenti ta' 

assoċjazzjonijiet tal-membri b'għarfien settorjali u ġeografiku li jistgħu jgħinu biex 

jorjentaw aħjar il-miżuri ta' sensibbilizzazzjoni; jindika r-rwol sinifikanti li jista' jaqdi ċ-

Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti biex jgħin il-ħolqien ta' pjattaformi ta' 

investiment, li min-naħa tagħhom jistgħu jgħinu l-iżgurar ta' bilanċ ġeografiku u settorjali 

aħjar; 

5. Jemmen li s-settur kulturali u kreattiv jeħtieġ ukoll konsulenza mmirata biex jifhem l-

għażliet u l-proċeduri ta' finanzjament fl-ambitu tal-FEIS, u li l-intermedjarji finanzjarji 

jridu jiġu appoġġati biex jifhmu aħjar lis-settur kulturali u kreattiv u l-bżonnijiet tiegħu; 

jilqa', f'dan ir-rigward, il-proposta FEIS 2.0 biex tingħata spinta lir-rwol taċ-Ċentru 

Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti u tissaħħaħ il-preżenza tiegħu fil-livell 

nazzjonali, reġjonali u lokali; jinsisti li ċ-Ċentru jiġi mgħammar bir-riżorsi xierqa sabiex 

jipprovdi appoġġ imfassal apposta lis-settur tal-edukazzjoni u lil dak kulturali matul il-

proċess kollu; 

6. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Grupp tal-BEI jibnu u jintegraw l-għarfien espert, b'fokus 

speċifiku fuq l-investiment kulturali fiċ-Ċentru; jitlob liċ-Ċentru jaħdem mill-qrib kemm 
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jista' jkun mal-Banek Promozzjonali Nazzjonali u mal-parteċipanti mis-settur kulturali u 

kreattiv biex jiġi pprovdut l-aqwa appoġġ; 

7. Jinnota li, minħabba li l-iskejjel u l-universitajiet fil-parti l-kbira tal-Istati Membri huma 

legalment ipprojbiti milli jissellfu l-flus, il-FEIS b'mod ġenerali mhuwiex adattat għas-

settur; jiddispjaċih li, minkejja li l-finanzjament ġie ddevjat minn Orizzont 2020, l-

universitajiet pubbliċi ma gawdewx b'mod adegwat mill-appoġġ tal-FEIS għar-riċerka u l-

innovazzjoni; jinsisti, għalhekk, li l-finanzjament jiġi restitwit lil Orizzont 2020; 

8. Jinnota li n-nies minn żoni rurali jħabbtu wiċċhom ma' żvantaġġ partikolari fl-aċċess 

għall-edukazzjoni u għaldaqstant jitlob l-implimentazzjoni ta' konnettività, infrastruttura u 

aċċessibilità aħjar; 

9. Jappella għal sinerġiji akbar bejn il-FEIS u fondi oħra tal-UE, b'mod partikolari l-Fondi 

SIE, Orizzont 2020 u l-Faċilità ta' Garanzija tal-Ewropa Kreattiva; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni tagħmel forniment ta' fondi minn qabel lill-Faċilità ta' Garanzija tal-Ewropa 

Kreattiva permezz tal-FEIS għall-benefiċċju tal-SMEs; jenfasizza li ċ-Ċentru jista' jkollu 

rwol fl-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikkombinar ta' fondi tal-UE u li għandhom jiġu 

pprovduti pariri u taħriġ għal dan il-għan; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi portal 

online li jservi ta' punt uniku ta' servizz li jippermetti lill-benefiċjarji potenzjali fis-settur 

tal-kultura u l-edukazzjoni jivvalutaw l-għażliet kollha ta' finanzjament u l-mod kif dawn 

jistgħu jiġu kkombinati b'mod effikaċi; jinsab kuntent li jinnota, f'dan ir-rigward, il-linji 

gwida tal-Kummissjoni ppubblikati reċentement dwar l-ikkumbinar tal-FEIS ma' Fondi 

SIE; 
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ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNI 
LI MINGĦANDHOM IR-RAPPORTEUR GĦAL OPINJONI RĊEVIET KONTRIBUT 

 

Il-lista li ġejja hija mfassla fuq bażi purament volontarja, taħt ir-responsabbiltà esklużiva tar-

rapporteur għal opinjoni. Ir-rapporteur għal opinjoni irċeviet kontribut mingħand l-entitajiet li ġejjin 

fit-tħejjija tal-abbozz ta' opinjoni: 

 

 
 

Entità  

Bank Ewropew għall-Investiment 

Fond Ewropew tal-Investiment 

International Union of Cinemas 

Performing Arts Employers’ Associations League Europe (Pearle) 

Culture Action Europe 

Assoċjazzjoni Ewropea tal-Universitajiet (EUA) 

Assoċjazzjoni Ewropea tal-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja (EURASHE) 

Lifelong Learning Platform 
 
  



 

PE595.719v02-00 6/7 AD\1120720MT.docx 

MT 

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI 
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

Data tal-adozzjoni 22.3.2017    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

22 

1 

1 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos 

Chountis, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, 

Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil 

Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie 

Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej 

Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Therese Comodini Cachia, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Martina 

Michels 

 
  



 

AD\1120720MT.docx 7/7 PE595.719v02-00 

 MT 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET 
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

22 + 

ECR Andrew Lewer, Emma McClarkin 

GUE/NGL Nikolaos Chountis, Martina Michels 

PPE Andrea Bocskor, Therese Comodini Cachia, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine 

Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver 

S&D Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil 

Nekov, Julie Ward 

Verts/ALE Jill Evans, Helga Trüpel 

 

1 - 

EFDD Isabella Adinolfi 

 

1 0 

ENF Dominique Bilde 

 

Tifsira tas-simboli użati: 

+ : favur 

- : kontra 

0 : astensjoni 

 

 


