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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.  Jiddispjaċih ħafna li l-abbozz ta' baġit ma jinkludi xejn mill-EUR 50 miljun addizzjonali 

allokati għall-Erasmus+ fir-reviżjoni tal-QFP għall-perjodu 2018-2020; jappella sabiex 

il-EUR 50 miljun kollha jkunu disponibbli fl-2018 u distribwiti bejn il-linji baġitarji 

"edukazzjoni u taħriġ" (EUR 12-il miljun) u "żgħażagħ" (EUR 38 miljun) ta' Erasmus+, 

sabiex il-programm ikun jista' jwettaq bis-sħiħ il-missjoni tiegħu bħala investiment 

strateġiku fiż-żgħażagħ Ewropej; 

2. Jenfasizza li l-isfidi komuni Ewropej jeħtieġu rispons komuni Ewropew; jenfasizza, 

f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li jiġu appoġġjati proġetti ta' innovazzjoni fuq skala kbira fl-

oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ imwettqa min-netwerks tas-Soċjetà Ċivili 

Ewropea; jappella, għal darb'oħra, sabiex parti mill-finanzjament globali ta' Erasmus+ 

ta' KA2 għall-"Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u l-iskambju tal-prattiki tajba" tiġi 

allokata għal azzjonijiet ċentralizzati; jinnota, barra minn hekk, il-ħtieġa li jiżdied l-

appoġġ operazzjonali għan-netwerks Ewropej taħt KA3 "Appoġġ għar-riforma tal-

politika" sabiex jiġu massimizzati l-promozzjoni u t-tixrid tal-opportunitajiet offruti 

mill-programm Erasmus+; 

3. 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 jappella għat-titjib kontinwu tagħhom kif ukoll għal 

żieda sostanzjali fil-baġit; jirrimarka li jinħtieġu politiki li jappoġġjaw id-domanda u l-

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; 

4. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-finanzjament tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà (ESC) jieħu 

ħafna mill-fondi ta' Erasmus+ u, fuq livell anqas, minn programmi oħra, b'mod 

partikolari l-Programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali; jistieden lill-

Kummissjoni telabora dwar ir-rabtiet baġitarji dettaljati bejn il-Korp il-ġdid u s-Servizz 

Volontarju Ewropew (SVE) u dwar id-distinzjoni bejn il-fergħat professjonali u 

volontarji, sabiex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda sostituzzjoni ta' impjiegi potenzjali 

ta' kwalità b'volontarjat mhux imħallas; jilqa' l-fatt li l-EUR 18,4 miljun li twarrbu għal 

dan il-Korp fl-2018 huma flus ġodda; jinsisti li l-finanzjament għal inizjattivi ġodda 

m'għandux ipoġġi aktar pressjoni fuq ir-riżorsi tal-programm Erasmus+, u li l-ebda 

finanzjament ieħor għajr dak impenjat għall-parti tal-UE tas-SVE ma jiġi ttrasferit minn 

Erasmus+ lejn il-Korp; jinsisti li l-finanzjament iddedikat għall-attivitajiet tal-

volontarjat fl-ambitu tal-ESC għandu tal-anqas ikun daqs il-baġit meħud mis-SVE; 

5. Jenfasizza n-nuqqas ta' finanzjament kroniku tal-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini"; 

jiddeplora t-tnaqqis ta' EUR 740 000 fil-baġit tal-2018 ta' dan tal-aħħar fir-rigward taċ-

ċifra tal-ipprogrammar finanzjarju; ifakkar li dan jirrappreżenta madwar 3 % tal-baġit 

tal-Programm "L-Ewropa għaċ-ċittadini" u se jkollu impatt fuq ir-rati ta' suċċess tal-

proġetti, li diġà huma baxxi; jitlob li jiġu diretti fondi addizzjonali għal għotjiet ta' 
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azzjoni taħt il-baġit tal-EfC għall-2018; 

6. Jitlob sabiex jiġu impenjati EUR 14-il miljun addizzjonali għall-baġit ta' Ewropa 

Kreattiva għall-2018 sabiex jintlaħqu l-aspettattivi taċ-ċittadini Ewropej, kif ukoll l-

ambizzjonijiet tas-sottoprogrammi rispettivi; jesprimi tħassib li b'mod partikolari s-

sottoprogramm "Kultura" huwa severament sottofinanzjat, u minħabba f'hekk qed isibha 

diffiċli li jikseb rati sodisfaċenti ta' suċċess; jenfasizza li s-sottoprogramm MEDIA u l-

Faċilità ta' Garanzija se jibbenefikaw ukoll, f'termini ta' rati ta' suċċess imtejba, minn 

allokazzjoni baġitarja stabbli u konsistenti; 

7. 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.  Jenfasizza l-importanza tal-ħidma kulturali u edukattiva għall-integrazzjoni b'suċċess 

tar-rifuġjati fis-soċjetajiet ospitanti Ewropej, u għalhekk jappella għall-introduzjoni 

aktar permanenti ta' proġetti għall-integrazzjoni tar-rifuġjati bħala wieħed mill-objettivi 

tal-programmi Erasmus+ u Ewropa Kreattiva abbażi tal-ħidma li bdiet taħt is-sejħiet 

speċjali 2016; 

9.  Jenfasizza l-ħtieġa li tkompli tissaħħaħ id-dimensjoni internazzjonali ta' Erasmus+, 

Ewropa Kreattiva, Ewropa għaċ-Ċittadini u Orizzont 2020 taħt it-taqsima tal-baġit tas-

SEAE bħala element ċentrali fl-iżvilupp ulterjuri tal-approċċ interpersonali fir-

relazzjonijiet kulturali esterni tal-UE; 

10.  Jilqa' b'sodisfazzjon iż-żieda ta' EUR 4 miljun fil-linja baġitarja tal-Programm Ewropa 

Kreattiva biex jiffinanzjaw is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali (EYCH) 2018; 

jiddeplora, madankollu, in-nuqqas ta' linja baġitarja awtonoma skont l-impenn tal-

Parlament u tal-Kunsill li jagħmlu EUR 7 miljun għall-EYCH "viżibbli f'linja 

baġitarja";  

11. Jistieden lill-Istati Membri u lill-BEI jużaw bis-sħiħ il-potenzjal tal-FEIS biex jappoġġja 

s-settur kulturali u kreattiv, u b'hekk jixpruna t-tkabbir, billi jallokaw sehem akbar tal-

finanzjament tal-FEIS għall-industriji kulturali u kreattivi; iħeġġeġ, barra minn hekk, 

lill-Kummissjoni u lill-BEI jippromwovu l-interazzjoni bejn il-Faċilità ta' Garanzija tas-

Settur Kulturali u Kreattiv u l-FEIS sabiex jipprovdu self adattat għall-iskop għall-

industriji kulturali u kreattivi; 

12.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-inizjattivi taħt il-linja baġitarja tal-"azzjonijiet 

multimedjali" biex tiżgura li l-baġit jappoġġja b'mod effettiv kopertura indipendenti u 

ta' kwalità għolja tal-affarijiet tal-UE; itenni l-appoġġ tiegħu għal ftehim ta' 

finanzjament multiannwali sostenibbli għall-Euranet+; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-

allokazzjoni relattivament żgħira għall-Euranet+ għall-2018; jistieden lill-Kummissjoni 

Ewropea tiżgura soluzzjoni sostenibbli fit-tul li biha l-Euranet+ isir parti integrali mill-

baġit annwali tal-UE, u li tiżgura livell ta' finanzjament li permezz tiegħu jkun jista' 

jilħaq aktar u jkabbar l-għadd ta' semmiegħa matul is-snin li ġejjin; 

13. Jenfasizza l-valur ta' proġetti pilota u ta' azzjonijiet preparatorji fit-tfassil ta' inizjattivi 

ta' politika tal-UE fil-ġejjieni; jiġbed l-attenzjoni għas-suċċess tal-Azzjoni Preparatorja 
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"Narrattiva ġdida dwar l-Ewropa", li rawmet b'mod effettiv id-dibattitu u ideat ġodda 

fost iż-żgħażagħ dwar l-isfidi tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tevalwa kif l-inizjattiva 

tista' titkompla permezz tal-fergħa tal-programm Erasmus+ iddedikata għaż-żgħażagħ. 

iqis li t-tkomplija fit-tul tal-inizjattiva tkun żgurata bl-aħjar mod permezz tal-

istabbiliment ta' bażi legali u l-għoti ta' fondi dedikati permezz ta' flus ġodda; 

14. Jilqa' l-inklużjoni tal-linja baġitarja tal-Avvenimenti Annwali Speċjali fil-baġit tal-

Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, li tippermetti l-iżvilupp ta' sens ta' 

appartenenza Ewropea fost iċ-ċittadini; jinnota li l-kamp ta' applikazzjoni tal-

Avvenimenti Annwali Speċjali għandu juri b'mod ċar il-valur miżjud liċ-ċittadini 

Ewropej madwar l-Istati Membri tal-UE; 

15.  Jenfasizza l-importanza li jinħolqu l-aħjar kundizzjonijiet biex ikun żgurat li ċ-ċittadini 

jistgħu jifhmu u jipparteċipaw fil-funzjonament, il-politiki u l-proċessi tal-Unjoni; 

jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea ttejjeb il-politika ta' 

komunikazzjoni tagħha; 

16.  Jenfasizza l-importanza tar-riċerka statistika u tal-aċċess għal riżorsi ta' data 

komparabbli li jippermettu l-monitoraġġ effettiv u l-analiżi tal-impatt kulturali, 

ekonomiku u soċjali tal-politiki fil-qasam tal-kultura u l-edukazzjoni; ifakkar, f'dan ir-

rigward, fil-ħtieġa li jiġu allokati biżżejjed riżorsi għal dan l-għan; 

17. 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 li titwaqqaf sistema ta' riżorsi proprji 

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