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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 

responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jiddeplora l-fatt li ż-żieda ta' EUR 200 miljun għall-Erasmus+, proposta fl-ambitu tar-

reviżjoni tal-QFP għall-2017-2020, ġiet imnaqqsa għal EUR 100 miljun mill-Kunsill, 

b'EUR 50 miljun minnhom diġà allokati fl-2017; ifakkar li dawn il-fondi jenħtieġ jintużaw 

fil-qafas tal-politika li ġew attribwiti għalih, għax Erasmus+ għadu l-investiment 

strateġiku ewlieni fiż-żgħażagħ tal-Ewropa; 

2. Jinnota li l-finanzjament propost għall-Korp ta' Solidarjetà ġdid jistrieħ ħafna fuq l-

Erasmus+ (madwar EUR 58 miljun fl-2017), l-Ewropa għaċ-Ċittadini (madwar 

EUR 3.5 miljun fis-sena), kif ukoll il-programm għall-Impjieg u l-Innovazzjoni Soċjali 

(EUR 14.2 miljuni fis-sena); jinnota, barra minn hekk, li d-distinzjoni bejn it-taqsima tal-

volontarjat u dik okkupazzjonali mhijiex ċara, u għalhekk hemm riskju li tiġi pperikolata 

l-effikaċja tal-programm eżistenti tas-Servizz Volontarju Ewropew (SVE); jinsisti li l-

inizjattivi ġodda jeħtieġu bażi legali ġdida u tfassil ta' politika ċar, u jridu jkunu 

kkoordinati ma' programmi oħra; jisħaq li t-tnedija futura tal-Korp ta' Solidarjetà ma tridx 

tipperikola l-finanzjament għal programmi edukattivi u kulturali ta' prijorità; jenfasizza, 

barra minn hekk, li l-inizjattiva ma tipprovdix distinzjoni ċara bejn l-attivitajiet ta' 

volontarjat u l-kollokamenti ta' xogħol sabiex tevita li l-volontarjat mhux imħallas jieħu 

post impjiegi potenzjali ta' kwalità; 

3. Jinnota, fil-kuntest ta' sfidi soċjetali ġodda għall-Ewropa, il-ħtieġa li jissaħħaħ approċċ 

Ewropew għall-indirizzar ta' sfidi Ewropej komuni billi jiġu appoġġjati proġetti 

innovattivi fuq skala kbira fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, u ż-żgħażagħ imwettqa 

min-netwerks tas-soċjetà ċivili Ewropej; jirrimarka li dan jista' jsir billi parti mill-

finanzjament totali ta' Erasmus+ maħsub għal Azzjoni Ewlenija 2 (Kooperazzjoni għall-

innovazzjoni u l-iskambju tal-prattiki tajba) tiġi allokata għal azzjonijiet ċentralizzati; 

4. Jinnota l-ħtieġa li jiżdied l-appoġġ operazzjonali għal netwerks Ewropej taħt Azzjoni 

Ewlenija 3 (Appoġġ għar-riforma tal-politika) sabiex jiġu massimizzati l-promozzjoni u t-

tixrid tal-opportunitajiet offruti mill-programm Erasmus+; 

5. Jagħraf ir-rwol tal-isports popolari fit-tixrid tal-valuri ċentrali Ewropej tal-involviment 

ċiviku, id-demokrazija, il-parteċipazzjoni, id-drittijiet tal-bniedem, il-volontarjat u l-

ugwaljanza; jitlob għal sinerġiji akbar bejn l-oqsma tal-kultura u l-isport u l-programmi 

esterni tal-UE; jitlob, b'mod partikolari, li dawn il-programmi jinkludu inizjattivi u linji 

baġitarji għal attivitajiet sportivi u kulturali, inkluż l-isport popolari u r-rwol tiegħu fir-

relazzjonijiet esterni; jitlob li jinżamm il-kapitolu tal-isport tal-programm Erasmus+ u l-

finanzjament ta' Avvenimenti Speċjali Annwali; 

6. Jilqa' l-inizjattivi meħuda mill-Kummissjoni biex toħloq, fl-ambitu ta' Erasmus+ u Ewropa 

Kreattiva, sejħa speċjali għal proġetti li jinvolvu lir-rifuġjati; jistieden lill-Kummissjoni 

tevalwa u tkompli tressaq dawn is-sejħiet għal proposti b'aktar kapaċità ta' finanzjament, li 

jkopru aktar ħtiġijiet u jippermettu politika li tħares 'il quddiem għall-perjodu tal-QFP li 

jmiss; 

7. Jissottolinja li kemm is-sottoprogramm Kultura taħt il-programm "Ewropa Kreattiva" kif 
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ukoll il-programm "Ewropa għaċ-Ċittadini" jkompli jkollhom rati baxxi ta' suċċess tal-

proġetti (11 % u 16 % rispettivament fl-2016), li jikkawżaw frustrazzjoni fost l-applikanti 

u jfixklu l-funzjonament tajjeb tal-programm; jitlob biex fl-2018 jiġu allokati aktar fondi 

għal dawn il-programmi sabiex jiġi żgurat it-twettiq effettiv tagħhom; jilqa' l-isforzi li saru 

mill-istituzzjonijiet tal-UE f'dawn l-aħħar snin biex jindirizzaw il-pagamenti arretrati; 

jindika li d-dewmien fl-iffinalizzar tal-kuntratti bejn il-korpi rilevanti u l-benefiċjarji kif 

ukoll il-pagamenti tardivi jipperikolaw l-implimentazzjoni sħiħa tal-programmi mill-

Kummissjoni; 

8. Jitlob għal aktar sinerġiji bejn il-programmi tal-kultura u tal-edukazzjoni mal-FEIS u l-

fondi SIE, b'mod partikolari l-FSE; jistieden lill-BEI jikkunsidra li jalloka sehem akbar ta' 

finanzjament tal-FEIS lill-industriji kulturali u kreattivi, peress li dawn jistgħu jxerrdu 

aktar u aħjar minn setturi oħra l-informazzjoni dwar opportunitajiet ta' finanzjament 

ipprovduti mill-FEIS; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi l-interazzjoni bejn il-Faċilità 

ta' Garanzija tas-Settur Kulturali u Kreattiv u l-FEIS sabiex jiġi pprovdut self adattat 

għall-iskopijiet għall-industriji kulturali u kreattivi, u tappoġġja s-settur kulturali u 

kreattiv, u b'hekk tagħti spinta lit-tkabbir; jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta FEIS 2.0 biex 

jissaħħaħ ir-rwol tas-Servizz Ewropew ta' Konsulenza għall-Investiment u jinnota l-

potenzjal sinifikanti tiegħu bħala sors ta' informazzjoni dwar ir-raggruppament potenzjali 

ta' fondi tal-UE u l-ħolqien ta' pjattaformi ta' investiment, li jistgħu jwasslu għal kopertura 

settorjali u ġeografika aktar ibbilanċjata; 

9. Jilqa' l-ftehim milħuq dwar is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali (2018) b'baġit ta' 

EUR 7 miljun fl-2018, fejn 4 miljun minnhom huma flus ġodda; itenni li l-finanzjament 

għas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali ma jridx iħalli impatt negattiv fuq l-Ewropa 

Kreattiva, f'konformità mad-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, jew fuq l-

Ewropa għaċ-Ċittadini; 

10. ifakkar fix-xogħol eċċellenti li għamel il-Euranet+, l-importanza tar-rappurtar 

indipendenti tal-aħbarijiet ta' ġrajjiet tal-UE pprovdut minn dan in-netwerk tar-radju pan-

Ewropew, u r-rekord tajjeb tiegħu biex jinfurma aħjar liċ-ċittadini tal-UE; Jilqa' l-isforzi 

pożittivi lejn soluzzjoni proviżorja għall-kontinwazzjoni tagħha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tiżgura s-sostenibbiltà tan-netwerk tiegħu lil hinn mill-2018 billi tiżgura arranġament ta' 

finanzjament pluriennali għas-snin li ġejjin rifless fil-linja baġitarja tiegħu stess, u 

tinkludih fl-ambitu tal-QFP li jmiss; 

11. Jindika l-potenzjal tal-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji bħala mezz għall-ittestjar 

ta' miżuri fl-oqsma ta' politika tal-UE u għall-introduzzjoni ta' inizjattivi innovattivi ġodda 

li jistgħu jsiru miżuri fit-tul tal-UE; jinnota s-suċċess tan-Narrattiva Ġdida għall-Ewropa, 

li issa tinsab fl-aħħar sena tagħha bħala azzjoni preparatorja; jisħaq li din l-inizjattiva 

wriet x'issarraf, bit-trawwim tad-dibattitu u l-ideat ġodda fost iż-żgħażagħ dwar l-isfidi li 

qed tiffaċċja l-UE; jitlob, fid-dawl ta' dawn l-isfidi, biex l-inizjattiva titkompla permezz 

tat-taqsima Żgħażagħ tal-programm Erasmus+. 

12. Ifakkar li l-iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-

Żgħażagħ huma għodod ewlenin biex tiġi indirizzata l-problema persistenti tal-livelli 

għoljin ta' qgħad fost iż-żgħażagħ, u jitlob għat-titjib kontinwu tagħhom kif ukoll għal 

żieda sostanzjali fil-baġit; jieħu nota tal-konklużjonijiet tar-rapport tal-Qorti Ewropea tal-

Awdituri dwar il-Garanzija għaż-Żgħażagħ; jirrimarka li huma meħtieġa aktar 



 

AD\1126316MT.docx 5/7 PE601.262v02-00 

 MT 

investimenti, riformi strutturali li jżidu t-tkabbir u koordinazzjoni fil-politiki soċjali biex 

jappoġġjaw tranżizzjonijiet ta' kwalità taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol b'mod sostenibbli; 

13. Jilqa' l-iżvilupp permanenti tal-LUX Prize lejn mudell ibbażat fuq il-parteċipazzjoni taċ-

ċittadini kollha tal-UE, kif ukoll tal-ewwel sena ta' funzjonament ta' Dar l-Istorja Ewropea 

u s-suċċess tal-Parlamentarium, li kien akbar minn dak mistenni; jitlob li jkun hemm bażi 

ta' finanzjament pluriennali għal dawk li huma kollha għodod eċċellenti għall-

komunikazzjoni maċ-ċittadini tal-UE; 

14. Ifakkar id-deċiżjoni meħuda mill-Parlament fi ħdan il-proċedura tal-baġit 2017 tal-PE, li 

tistabbilixxi l-ħolqien ta' servizz ta' "interpretazzjoni fil-Lingwa Internazzjonali tas-

Sinjali", għad-dibattiti plenarji kollha, u jistieden lill-amministrazzjoni timplimenta din id-

deċiżjoni mingħajr dewmien ulterjuri; 

15. Jenfasizza li biex jiġu indirizzati r-rati ta' suċċess kronikament baxxi ta' wħud mill-

programmi tal-UE, li huma kkawżati minn sottofinanzjament, u biex tkun prevista 

funzjoni kontroċiklika tal-baġit tal-UE, jeħtieġ titwaqqaf sistema ta' riżorsi proprji 

ġenwina u konsistenti għall-QFP ta' wara l-2020; 
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