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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. Jemmen li t-tmiem tal-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, flimkien mal-ambjent 

politiku Ewropew u internazzjonali mibdul, jistħoqqilhom li tiġi maħsuba mill-ġdid l-

istruttura tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP), sabiex dan ikun adatt għall-ħtiġijiet 

tal-Unjoni; Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jivvalutaw debitament il-

konsegwenzi u l-effetti potenzjali tal-Brexit, jagħtu bidu għal riforma komprensiva tal-

QFP u jipprovdu r-riżorsi finanzjarji meħtieġa sabiex jiġi evitat li l-Brexit ikollu xi 

effett negattiv kemm fuq il-livell ta' finanzjament allokat għall-programmi ta' 

kooperazzjoni mifruxa mal-UE kollha fl-oqsma tal-kultura, l-edukazzjoni, il-midja, iż-

żgħażagħ, l-isports u r-riċerka, kif ukoll fuq il-persuni li jaħdmu fis-setturi rilevanti; 

2.  Jesprimi appoġġ għal programmi fl-oqsma tal-kultura, l-edukazzjoni, il-midja, iż-

żgħażagħ, l-isport, ir-riċerka u ċ-ċittadinanza li wrew b'mod ċar il-valur miżjud 

Ewropew tagħhom u li jgawdu popolarità dejjiema fost il-benefiċjarji, u jitlob żieda 

sinifikanti fl-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament u investimenti fit-tul u 

kkoordinati biex jiggarantixxu l-ilħiq tal-objettivi tagħhom fil-QFP ta' wara l-2020; 

3. Iqis li l-istruttura tal-QFP tal-ġejjieni għandha tirrispetta, minimament, il-kriterji li 

ġejjin: 

i. Is-sempliċità, jiġifieri riforma tal-intestaturi li tippermetti liċ-ċittadini jifhmu l-

għanijiet tiegħu; jemmen li l-programmi għall-edukazzjoni u t-taħriġ, iż-żgħażagħ, 

il-kultura u l-isport għandhom jinġabru taħt intestatura waħda li tirrifletti l-bosta 

objettivi tal-programmi b'mod adegwat; 

ii. Il-prevedibbiltà, jiġifieri struttura tal-QFP u l-programmi relatati li tippermetti 

ppjanar fit-tul suffiċjenti mill-benefiċjarji; jistieden lill-Kummissjoni żżomm l-

istruttura ta' dawk il-programmi li l-potenzjal tagħhom għadu ma ġiex sfruttat 

kompletament, inkluża l-fergħa transsettorjali tal-programm Ewropa Kreattiva, u 

b'mod partikolari l-faċilità ta' Garanzija tas-Settur Kulturali u Kreattiv u l-

azzjonijiet konġunti tagħha mal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi 

(FEIS), li huma kruċjali għall-appoġġ tal-industriji kulturali u kreattivi; 

iii. It-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont demokratiku, jiġifieri: id-durata tal-QFP 

għandha tkun allinjata maċ-ċiklu elettorali Ewropew; jinnota li n-nuqqas ta' qbil 

bejn il-programmazzjoni ta' seba' snin tal-QFP u l-programmazzjoni ta' għaxar 

snin tal-prijoritajiet politiċi u strateġiċi tal-UE jista' jaffettwa b'mod ħażin il-

valutazzjoni konsistenti tar-riżultati miksuba mill-programmi tal-Unjoni; 

jissuġġerixxi għalhekk li l-QFP ta' wara l-2020 ikollu durata ta' 10 snin u ssirlu 

reviżjoni vinkolanti u sinifikattiva wara l-ewwel 5 snin; 

iv. L-adattabilità, għax l-esperjenza tal-QFP 2014-2020 uriet li ma rnexxilhiex 

twieġeb għal sfidi li qed jitfaċċaw mingħajr impatt fuq programmi eżistenti; 

jemmen li jenħtieġu aktar flessibbiltà u marġni usa' fi ħdan il-QFP li jmiss, 

flimkien mal-istabbiliment tal-prinċipju ta' "fondi ġodda għal inizjattivi ġodda" 

biex jiġi evitat finanzjament ta' inizjattivi ġodda mill-baġit tal-UE għad-detriment 

ta' programmi u politiki eżistenti tal-UE; jenfasizza, f'dan il-kuntest, li l-istabilità 

fit-tul hija essenzjali għall-programmi kulturali u edukattivi; jistieden lill-
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Kummissjoni u lill-Kunsill, għalhekk, biex jikkunsidraw li jżidu l-limiti massimi 

tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament fl-Oqsfa Finanzjarji Pluriennali 

futuri; huwa tal-fehma li l-flessibilità għandha tagħmilha possibbli li jsir użu sħiħ 

mil-limiti massimi tal-impenji u tal-pagamenti tal-QFP; 

v. Ir-responsabilità: bħala kwistjoni ta' prijorità trid tittieħed azzjoni biex tiġi 

prevenuta kriżi ġdida tal-pagamenti matul il-QFP attwali; huwa tal-fehma li 

għandha tingħata attenzjoni kbira biex tiġi evitata l-akkumulazzjoni ta' arretrati 

pendenti fil-kontijiet, tat-tip bħal dawk li dehru fi tmiem l-aħħar QFP (2007–

2013) u fil-bidu tal-QFP attwali (2014–2020); jistenna li żieda fl-

approprjazzjonijiet ta' impenn tkun akkumpanjata minn żieda korrispondenti fl-

approprjazzjonijiet għal pagamenti f'waqthom; jiddispjaċih li l-konsegwenzi tal-

arretrati ta' pagamenti huma sinifikanti u għandhom effett partikolarment qawwi 

fuq organizzazzjonijiet żgħar fis-setturi tal-edukazzjoni, il-kultura u l-industriji 

kreattivi, u b'hekk jolqtu direttament lill-benefiċjarji tal-baġit tal-UE, pereżempju 

l-istudenti, l-universitajiet, l-SMEs u r-riċerkaturi; 

4. Jemmen li investimenti adegwati u fit-tul fl-edukazzjoni u l-kultura huma essenzjali 

biex jippermettu liċ-ċittadini tal-UE jieħdu sehem b'mod effettiv u attiv fil-ħajja politika 

u demokratika tal-UE; 

5. Jappoġġa bis-sħiħ il-ħtieġa li titnaqqas il-kontribuzzjoni minn riżorsi bbażati fuq l-ING 

għar-riżorsi proprji tal-baġit tal-UE, fil-kuntest ta' riforma komprensiva tas-sistema, 

biex jiġu rispettati l-forma u s-sustanza tal-Artikolu 311 tat-TFUE; 

6. Jinnota bi tħassib kbir iż-żieda fl-inugwaljanzi soċjali u ekonomiċi, il-ksenofobija, ir-

razziżmu, in-nazzjonaliżmu, l-estremiżmu vjolenti u t-terroriżmu fl-Ewropa; jitlob, 

għalhekk, li miżuri ta' prevenzjoni effettivi jiġu appoġġati permezz ta' aktar fondi għal 

programmi rilevanti tal-UE, inklużi dawk li fost inizjattivi oħra jappoġġaw strateġiji 

edukattivi li jrawmu ċ-ċittadinanza Ewropea, il-koeżjoni soċjali, it-tolleranza u d-

drittijiet tal-bniedem, u jippromwovu soċjetajiet Ewropej miftuħa u inklużivi bħala s-

sisien tal-mudell demokratiku tagħna, f'konformità mad-Dikjarazzjoni ta' Pariġi tas-

17 ta' Marzu 2015; 

7. Jirrikonoxxi l-isfidi għal żmien qasir u fit-tul dovuti għall-integrazzjoni ta' rifuġjati u 

migranti bi sfond kulturali differenti fis-soċjetà Ewropea għal min ikun għadu kemm 

wasal u kif ukoll għas-soċjetajiet ospitanti; jenfasizza l-importanza ta' programmi 

kulturali, edukattivi u sportivi u f'dan ir-rigward, u jitlob li jkun hemm investimenti fit-

tul u kkoordinati, flimkien ma' żieda adegwata fil-finanzjament permezz ta' 

ġenerazzjonijiet attwali u futuri ta' Erasmus+ u tal-programmi Ewropa Kreattiva u 

Ewropa għaċ-Ċittadini, biex jingħata appoġġ lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex 

jiksbu integrazzjoni sinifikanti, filwaqt li dan l-appoġġ jiġi integrat għal programmi 

kulturali u edukattivi f'fondi oħra tal-UE għall-integrazzjoni, bħall-Fond għall-Asil, il-

Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF); 

8. Jirrikonoxxi l-isfidi li qed tħabbat wiċċha magħhom l-Unjoni fl-oqsma tal-edukazzjoni, 

il-kultura, iż-żgħażagħ u ċ-ċittadinanza, partikolarment b'rabta mal-aċċessibilità 

konkreta għal programmi tal-UE, b'mod partikolari għall-persuni b'diżabilità, u l-ħtieġa 

li jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tal-programmi biex jindirizzaw liż-żgħażagħ 

Ewropej kollha, inklużi studenti tal-livell sekondarju u apprendisti tal-kulleġġi, filwaqt 
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li wieħed imur oltre l-istudenti universitarji, li bħalissa jikkostitwixxu l-maġġoranza 

kbira tal-benefiċjarji; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' programmi kulturali, 

edukattivi u sportivi, u jitlob investiment fit-tul u kkoordinat permezz tal-programmi 

attwali u futuri Erasmus+, Ewropa Kreattiva u Ewropa għaċ-Ċittadini, biex l-Istati 

Membri jingħataw appoġġ fl-isforzi tagħhom; 

9. Ifakkar li l-Iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-

Żgħażagħ huma għodda ewlenin għall-indirizzar tal-problema persistenti ta' livelli 

għolja ta' qgħad fost iż-żgħażagħ u jitlob li dawn ikomplu jitjiebu, u li jkun hemm żieda 

sostanzjali fil-baġit, fil-qafas tal-Fond Soċjali Ewropew; jirrimarka li l-politiki li 

jappoġġaw id-domanda u l-investimenti, ir-riformi strutturali li jżidu t-tkabbir u 

koordinazzjoni fil-politiki soċjali huma meħtieġa biex jappoġġaw tranżizzjonijiet ta' 

kwalità għaż-żgħażagħ lejn is-suq tax-xogħol b'mod sostenibbli; 

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu l-programmi eżistenti fil-qasam tal-edukazzjoni u l-

kultura biex tkompli tiġi appoġġata l-impjegabilità tal-ħaddiema, b'mod partikolari fl-

Istati Membri b'rati għolja ta' qgħad, u biex titrawwem il-kompetittività tal-industriji 

kulturali tal-UE; 

11. Jemmen li l-QFP li jmiss jeħtieġ jipprovdi finanzjament speċifiku għall-edukazzjoni 

nonformali, attivitajiet ibbażati fuq il-volontarjat fil-qasam tal-edukazzjoni taċ-

ċittadinanza Ewropea għal studenti żgħażagħ fl-iskejjel primarji u sekondarji, fl-

edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u f'kull ċentru ieħor ta' tagħlim, peress li dan it-tip 

ta' attivitajiet għandhom rwol ewlieni fl-iżgurar li l-UE tiġi "mgħallma" f'bosta skejjel 

fl-Ewropa, iżid il-kwalità tal-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza Ewropea b'mod ġenerali, 

filwaqt li b'mod indirett irawwem l-identità Ewropea u impenn ċiviku attiv fost iċ-

ċittadini żgħażagħ; 

12. Itenni l-appoġġ tiegħu anke għat-tisħiħ tad-dimensjoni esterna tal-programmi kulturali 

Erasmus+ u Ewropa Kreattiva, bħala parti importanti mill-aspett "mill-poplu għall-

poplu" tal-istrateġija tal-UE għar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali, 

b'kunsiderazzjoni partikolari għall-pajjiżi bi dħul finanzjarju baxx jew medju kif ukoll 

skemi ta' mobilità speċifiċi għal artisti żgħażagħ u professjonisti li jaħdmu fis-setturi 

kulturali u kreattivi; huwa tal-opinjoni li d-dimensjoni esterna tal-programm il-ġdid 

Korp Ewropew ta' Solidarjetà jeħtieġ li tissaħħaħ; 

13. Jitlob għal investiment kontinwu fil-qafas tal-ET2020, u fil-programmi Erasmus +, 

Ewropa Kreattiva u Ewropa għaċ-Ċittadini attwali u futuri biex jingħata spazju lill-

organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ biex ikomplu jilħqu liż-żgħażagħ u jipprovdulhom 

kompetenzi ta' valur u ħiliet għall-ħajja permezz ta' opportunitajiet ta' tagħlim matul il-

ħajja kollha, edukazzjoni bbażata fuq min qed jitgħallem, edukazzjoni mhux formali u 

tagħlim informali, partikolarment il-volontarjat u x-xogħol maż-żgħażagħ; 

14. Jenfasizza li ż-żieda fl-investiment f'Erasmus+ trid tippermetti li l-programm ikun 

mifrux iktar, sabiex jinkludi opportunitajiet aktar ambizzjużi ta' mobilità għal studenti 

ETV, żgħażagħ vulnerabbli u żgħażagħ li jbatu minn diskriminazzjoni u ostakoli 

multipli, inklużi persuni b'diżabilitajiet, persuni li jidentifikaw ruħhom bħala LGBTI u 

persuni li jiġu minn komunitajiet emarġinati, kif ukoll studenti fil-kuntest ta' skambji 

bejn l-iskejjel; 
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15. Jappella għal investiment għaxar darbiet akbar fil-Programm Erasmus+ Suċċessur għaċ-

ċiklu tal-QFP li jmiss sabiex jilħaq ħafna aktar żgħażagħ u studenti fl-Ewropa kollha u 

jinkiseb il-potenzjal sħiħ tal-programm, b'appoġġ għat-talba li saret mill-President 

Juncker fid-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni u minn diversi mexxejja Ewropej, kif 

ukoll mill-koalizzjoni ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili wara l-kampanja 'Erasmus 

x 10'; jirrimarka li l-programm Erasmus + attwali jammonta biss għal 1.36 % tal-baġit 

ġenerali 2014-2020 tal-UE u se jibbenefikaw minnu 4 miljun Ewropew biss sa tmiem l-

implimentazzjoni tiegħu fl-2020; 

16. Jenfasizza l-importanza ta' approvazzjoni f'waqtha tal-QFP ta' wara l-2020 u r-

regolamenti tal-programmi assoċjati, biex jiġi evitati l-problemi fl-implimentazzjoni tal-

programm u biex il-perjodu ta' tranżizzjoni bejn il-perjodi attwali u dawk futuri 

jinżamm f'livell minimu; 

17. Iqis li, minħabba li għad hemm għadd kbir ta' ċittadini Ewropej b'ħiliet baxxi ta' 

litteriżmu jew b'diffikultajiet ta' litteriżmu, inkluż l-illitteriżmu funzjonali u tal-midja, u 

billi hemm madwar 40 % tal-ħaddiema tal-UE li m'għandhomx ħiliet diġitali adegwati u 

44 % tal-popolazzjoni għandha ftit jew xejn ħiliet diġitali bażiċi, il-QFP li jmiss għandu 

jalloka riżorsi addizzjonali sostanzjali — lil hinn mill-programmi edukattivi eżistenti — 

sabiex jissaħħu l-ħiliet diġitali permezz ta' opportunitajiet imtejba ta' tagħlim, ta' taħriġ 

vokazzjonali u ta' tagħlim tul il-ħajja, u biex tiġi appoġġata d-diġitalizzazzjoni tar-

riżorsi edukattivi u kulturali u biex jittejbu u jissaħħu l-kwalità u l-aċċessibilità 

tagħhom; jenfasizza wkoll li l-inizjattivi tal-ħiliet diġitali jridu jinkludu kemm il-ħiliet 

bażiċi tal-ħajja, bħal-litteriżmu tal-midja u diġitali, u ħiliet tax-xogħol speċifiċi, bħal 

pereżempju l-ikkowdjar; jinsisti li l-QFP il-ġdid għandu joffri opportunità biex titfassal 

politika olistika tal-UE dwar il-ħiliet diġitali; 

18. Jenfasizza kemm hu importanti li tiġi indirizzata l-esklużjoni soċjali u li persuni minn 

ambjenti żvantaġġati jiġu inklużi biex ikun żgurat li jkollhom aċċess sħiħ u indaqs 

għall-kultura u l-edukazzjoni; 

19. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni għall-ħolqien tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà bħala 

programm li jrawwem is-solidarjetà fost iż-żgħażagħ Ewropej u jirrakkomanda t-

tkomplija tiegħu fil-QFP li jmiss, b'baġit akbar u bħala element tal-qafas tal-politika tal-

UE għaż-żgħażagħ; 

20. Jirrikonoxxi l-importanza tal-industriji kulturali u kreattivi għall-iżvilupp soċjali u 

ekonomiku tal-UE u l-Istati Membri tagħha u jirrakkomanda li jiġi żviluppat qafas tal-

politika kkoordinat li jindirizza l-ħtiġijiet speċifiċi għall-iżvilupp u l-promozzjoni 

ulterjuri tas-settur; 

21. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex jittejbu l-aċċessibilità u l-

implimentazzjoni tal-programmi billi titnaqqas il-burokrazija, possibilment permezz tas-

simplifikazzjoni, il-flessibilità u s-sinerġija bejn il-programmi, u biex jiġu prevenuti l-

pagamenti tardivi jew akkumulazzjoni ta' kontijiet mhux imħallsa; 

22. Jirrikonoxxi l-importanza li jiġu ssalvagwardjati l-wirt naturali u kulturali u li jiġi 

sfruttat il-potenzjal tagħhom bħala muturi ekonomiċi; 

23. Jitlob li jkun hemm enfasi ikbar fuq traineeships u apprendistati ta' kwalità u 
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parteċipazzjoni akbar miż-żgħażagħ Ewropej fil-proċessi tat-tfassil tal-politika. 
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