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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. Jirrimarka li l-programmi fl-oqsma tal-edukazzjoni, iż-żgħażagħ, il-kultura u ċ-

ċittadinanza jibqgħu essezjali bħala mezzi biex, b'mod orizzontali, jiżdied l-għarfien dwar 

l-identità komuni Ewropea tagħna fost iċ-ċittadini; 

2. Ifakkar, fost l-oħrajn fid-dawl taċ-ċelebrazzjonijiet tat-30 anniversarju tiegħu, li Erasmus+ 

jibqa' l-programm ewlieni għall-promozzjoni tal-mobilità fost iż-żgħażagħ, kif juri l-

volum ta' applikazzjonijiet li jaslu, li jaqbeż il-finanzjament disponibbli; jiddispjaċih ħafna 

li l-livelli ta' finanzjament proposti għall-programm Erasmus+ fl-abbozz ta' baġit 2019 

huma ferm aktar baxxi mill-aspettattivi tal-Parlament, u sempliċement jirriflettu l-fatt li l-

livelli ta' finanzjament għall-Erasmus+ qegħdin jilħqu l-ogħla livell għall-qafas finanzjarju 

pluriennali (QFP) attwali, u saħansitra jonqsu milli jipprovdu l-bqija ta' finanzjament 

supplimentari għall-programm skont ir-reviżjoni tal-QFP; jinsisti fuq il-bżonn ta' 

finanzjament imsaħħaħ, partikolarment f'dak li jikkonċerna t-taħriġ kontinwu u s-settur 

taż-żgħażagħ, inkluża l-edukazzjoni mhux formali, u biex jiżgura parteċipazzjoni akbar 

minn gruppi vulnerabbli, b'mod partikolari żgħażagħ b'diżabilità; itenni t-talba tiegħu li l-

finanzjament għall-Erasmus+ jiġi triplat fil-QFP li jmiss, b'kunsiderazzjoni tal-popolarità 

ta' dan il-programm u, fl-istess waqt, il-kapaċità tiegħu li jsawwar sens Ewropew ta' 

appartenenza u li jsaħħaħ il-prospetti ta' impjieg tal-parteċipanti żgħażagħ tal-Erasmus+; 

3. Jistipula, barra minn hekk, il-bżonn li dak li attwalment qed jissejjaħ il-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà, u li qed jiġi nnegozjat bħalissa, jingħata linja baġitarja għalih u r-riżorsi 

proprji tiegħu, li jkunu magħmula minn fondi tas-Servizz Volontarju Ewropew preċedenti 

taħt Erasmus+ u fondi oħrajn li joriġinaw minn marġini mhux allokati; 

4. Jenfasizza l-valur tal-Ewropa Kreattiva fl-appoġġ għas-setturi awdjoviżivi u kulturali tal-

Unjoni; jinsisti li l-livelli ta' finanzjament għandhom jikkorrispondu mal-ambizzjonijiet 

tal-programm, b'mod partikolari fil-każ tas-sottoprogramm dwar il-kultura, li jibqa' 

sottofinanzjat b'mod kroniku, u li konsegwentement isibha diffiċli biex jilħaq rati ta' 

suċċess sodisfaċenti, bi frustrazzjoni għall-aspettattivi tal-kandidati; jisħaq li r-rati ta' 

suċċess baxxi huma sintomatiċi tal-livelli ta' finanzjament mhux adegwati, li ma 

jikkorrispondux mal-għanijiet ambizzjużi tal-programm; iqis li tisħiħ tal-fergħa 

transettorjali tal-programm Ewropa Kreattiva jista' jipprovdi mezz biex il-Kummissjoni 

tqawwi l-isforzi tagħha biex tindirizza l-aħbarijiet foloz, kemm permezz ta' ħidma msaħħa 

ta' litteriżmu medjatiku kif ukoll billi trawwem djalogu settorjali; jemmen, fl-aħħar nett, li 

l-isfruttament tas-sinerġiji bejn il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) u l-

Faċilità ta' Garanzija tas-Setturi Kulturali u Kreattivi għandu jkompli, inkluż billi l-

industriji kulturali u kreattivi jitħallew jesprimu bis-sħiħ il-valur doppju tagħhom ta' 

ħarsien u ta' enfasi fuq id-diversità kulturali u lingwistika Ewropea, u bl-appoġġ għall-

ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, li jiġġeneraw tkabbir sostenibbli u li jmexxu 'l quddiem l-

innovazzjoni u l-produzzjoni; jinsisti fuq il-punt li għandha ssir kontribuzzjoni finanzjarja 

sostanzjali mill-FEIS għall-investiment fl-edukazzjoni, it-taħriġ u r-riċerka, u li s-setturi 

kulturali u kreattivi għandhom jingħataw appoġġ xieraq; jisħaq fuq l-importanza ta' 

appoġġ imfassal apposta u speċifiku għas-settur biex jiġi żgurat li s-setturi kulturali u 

kreattivi jibbenefikaw minn self tal-FEIS; 
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5. Jieħu nota tal-interess li qajmet it-tnedija tas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali 2018; jitlob, 

għaldaqstant, li l-azzjonijiet u l-istrumenti ta' governanza marbuta mas-Sena Ewropea tal-

Wirt Kulturali jkomplu wara l-2018, inkluż permezz tal-għajnuna ta' finanzjament 

iddedikat, skont programmi pluriennali oħrajn, bħar-riċerka, l-azzjoni esterna, il-koeżjoni 

u l-programmi Erasmus+, u inizjattivi għad-diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali, kif ukoll l-

inklużjoni tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Ħiliet Diġitali; 

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq rieżami komplut – li għandu jingħata lill-Parlament – 

tal-attivitajiet kollha tagħha skont il-linja baġitarja "azzjonijiet multimedjali" biex jiġi 

żgurat li jissodisfaw l-għanijiet ewlenin tagħhom u li l-QFP li jmiss jilħaq bilanċ ta' 

finanzjament ġust fost l-azzjonijiet kollha; ifakkar li l-linja "azzjonijiet multimedjali" 

kienet stabbilita biex tiffinanzja id-dispożizzjoni dwar l-għoti ta' informazzjoni ġenerali 

liċ-ċittadini dwar operazzjonijiet li jikkonċernaw l-Unjoni, bl-iskop li tiżdied il-viżibilità 

tal-ħidma tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, tad-deċiżjonijiet meħuda u tal-istadji fil-bini tal-

Ewropa; iħeġġeġ għalhekk lill-Kummissjoni tiffinanzja l-attivitajiet attwali taħt din il-linja 

li jaqdu skopijiet oħrajn permezz ta' linji baġitarji xierqa oħra; jappella għal aktar 

finanzjament fl-2019 biex il-ħidma tal-Euranet Plus tkun garantita għall-bqija tal-QFP; 

jinsisti madankollu li l-eżistenza prekarja attwali tan-netwerk mhijiex sostenibbli u 

jappella għal bażi finanzjarja fit-tul fil-QFP li jmiss;  

7. Jinnota s-suċċess tal-Azzjoni Preparatorja bit-titlu "Sottotitolar ta' kontenut kulturali 

televiżiv Ewropew madwar l-Ewropa", li attwalment qiegħda tiġi implimentata minn 

ARTE Europe u li mhux se tibqa' eliġibbli għal appoġġ mill-baġit tal-UE wara l-2018; 

jissottolinja li dan il-proġett jippermetti li l-kontenut kulturali Ewropew jixxandar b'ħames 

lingwi (li daqt isiru sitt lingwi) tal-UE, u b'hekk jilħaq madwar 70 % taċ-ċittadini tal-UE 

fil-lingwa materna tagħhom permezz ta' diversi pjattaformi medjatiċi; jemmen li l-proġett 

intlaqa' eċċezzjonalment tajjeb mill-udjenza tiegħu u joffri kontribut importanti fit-titjib 

tal-aċċess transfruntier għal kontenut kulturali Ewropew u fil-promozzjoni tal-iskambju 

interkulturali; iħeġġeġ għalhekk lill-Kummissjoni biex tkompli tappoġġja l-aċċess 

multilingwi għal programmi ta' kwalità għal numru kbir ta' ċittadini tal-UE billi tinkorpora 

l-inizjattiva ta' sottotitolar fi programm jew f'linja baġitarja eżistenti, pereżempju taħt 

Ewropa Kreattiva; 

8. Jappella, fid-dawl tat-tħassir gravi tas-sitwazzjoni tal-libertà tal-istampa u tal-midja fl-

Ewropa, biex tiġi salvagwardjata għall-bqija tal-QFP, l-eżistenza taċ-Ċentru għall-

Pluraliżmu tal-Midja u l-Libertà tal-Midja (CMPF) f'Firenze u taċ-Ċentru Ewropew għal-

Libertà tal-Istampa u tal-Midja (ECPMF) f'Leipzig u biex ikun hemm finanzjament 

ulterjuri disponibbli għal dan il-għan fl-2019; jinnota li dawn iċ-ċentri jikkomplementaw 

lil xulxin perfettament u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tiggarantixxilhom bażi finanzjarja fit-

tul fil-QFP li jmiss bil-għan li tippermettilhom jiżviluppaw b'mod indipendenti kemm 

jista' jkun bħala strumenti Ewropej għas-salvagwardja tal-libertà tal-midja u l-pluraliżmu 

tal-midja u jipprovdu assistenza u appoġġ maħsuba apposta għal ġurnalisti li jinsabu 

f'sitwazzjonijiet perikolużi; 

9. Jenfasizza l-valur tal-Ewropa għaċ-Ċittadini biex jissaħħaħ il-fehim taċ-ċittadini tal-

Unjoni u biex jitrawwem sens ta' ċittadinanza, kif ukoll f'termini tas-sostenn operazzjonali 

li tipprovdi lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili Ewropej, li jwettqu rwol ewlieni fl-

Unjoni u li jeħtieġu assistenza finanzjarja mmirata; itenni l-impenn tiegħu favur livelli ta' 

finanzjament aħjar għall-programm, bl-użu tal-possibilitajiet kollha disponibbli biex 
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tiżdied ir-rata ta' suċċess tal-proġett fl-2019, li hija s-sena tal-elezzjonijiet għall-Parlament 

Ewropew, u lil hinn minnha, biex jiġi żgurat livell ta' finanzjament xieraq; ifakkar li, fil-

baġit tal-2018 u minkejja l-oppożizzjoni, il-Kummissjoni naqqset il-baġit tal-programm 

Ewropa għaċ-ċittadini b'EUR 740 000 fir-rigward taċ-ċifra tal-ipprogrammar finanzjarju 

biex tagħti spinta lill-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej; jiddeplora, għaldaqstant, il-fatt li, 

skont l-aġġornament dwar l-ipprogrammar finanzjarju li ntbagħat mill-Kummissjoni 

f'Jannar 2018, se jkunu qed jittieħdu EUR 2,5 miljun oħra (EUR 1,1 miljun fl-2019 u 

EUR 1,4 miljun fl-2020) mill-programm Ewropa għaċ-Ċittadini biex tiġi ffinanzjata l-

Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej riformata, li, skont l-aġġornament, huwa previst mill-

proposta għar-Regolament dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej il-ġdid; jinnota li la l-

proposta nnifisha u lanqas id-dikjarazzjoni finanzjarja leġiżlattiva annessa magħha ma 

jagħmlu referenza għal kwalunkwe impatt baġitarju fuq il-programm Ewropa għaċ-

Ċittadini; ifakkar li l-Parlament jeħtieġlu jkun jaf il-fatti kollha huwa u jeżamina l-

leġiżlazzjoni proposta u jfakkar lill-Kummissjoni fl-obbligi tagħha li tipprovdi dawk il-

fatti; jisħaq fuq l-impenn tiegħu favur programm "Ewropa għaċ-ċittadini" effikaċi u 

mogħni bir-riżorsi adegwati, l-oppożizzjoni soda tiegħu għat-tnaqqis tal-baġit propost u l-

intenzjoni tiegħu li jreġġa' lura dak it-tnaqqis fil-proċeduri baġitarji tal-2019 u l-2020; 

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ttejjeb is-sinerġiji bejn il-programmi kulturali u edukattivi u l-

finanzjament disponibbli permezz ta' programmi u ta' strumenti oħrajn, partikolarment fil-

Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE), il-FEIS u l-Orizzont 2020; ifakkar 

f'dan ir-rigward li l-proġetti relatati mal-kultura u mal-edukazzjoni ammontaw għal mill-

anqas EUR 11-il biljun fil-perjodi ta' programmar tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali għall-2007-2013 u għall-2014-2020; 

11. Jisħaq fuq ir-rwol ewlieni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ fil-ġlieda kontra l-

qgħad fost iż-żgħażagħ; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-finanzjament għall-Inizjattiva favur l-

Impjieg taż-Żgħażagħ ikun jikkorrispondi b'mod adegwat mal-għanijiet stabbiliti, u wkoll 

biex ikun hemm sinerġiji msaħħa bejn l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, il-Fond 

Soċjali Ewropew u l-baġits nazzjonali tal-Istati Membri; 

12. Jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi finanzjament għall-baġit adegwat biex tqawwi l-

viżibilità tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew tal-2019 u biex tkabbar l-effikaċja tal-

kopertura tal-elezzjonijiet mill-midja, partikolarment bil-għan li tippromwovi l-għarfien 

dwar "l-iSpitzenkandidaten", il-kandidati prinċipali għall-Presidenza tal-Kummissjoni; 

13. Jindika l-potenzjal tal-Proġetti Pilota u tal-Azzjonijiet Preparatorji bħala mezz għall-

ittestjar ta' miżuri fl-oqsma tal-politika tal-UE u biex jiġu introdotti inizjattivi innovattivi 

ġodda li eventwalment jistgħu jsiru miżuri fit-tul tal-Unjoni; 

14. Ifakkar li l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni joħloq sfidi partikolarment serji għall-Iskejjel 

Ewropej, speċjalment fid-dawl tad-daqs tat-taqsima lingwistika Ingliża (madwar 21 % tal-

istudenti kollha) u l-prevalenza tal-Ingliż bħala t-tieni lingwa (61 % tal-istudenti fis-sena 

skolastika 2016-2017); jilqa' l-progress li nkiseb s'issa fin-negozjati, u partikolarmen,t il-

ftehim provviżorju dwar perjodu ta' tranżizzjoni, li skontu r-Renju Unit se jibqa' parti mill-

Konvenzjoni għall-Iskejjel Ewropej sa tmiem is-sena skolastika 2020-2021; jinnota, 

madankollu, li għad hemm kwistjonijiet baġitarji u edukattivi importanti f'dak li 

jikkonċerna l-provvediment fit-tul ta' tagħlim tal-lingwa Ingliża tal-ogħla livell u l-issoktar 

tar-rikonoxximent tal-Bakkalawrjat Ewropew fir-Renju Unit, minkejja d-dispożizzjonijiet 
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stipulati fl-Artikolu 120 tal-abbozz ta' ftehim dwar il-ħruġ; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u 

lill-Bord tal-Gvernaturi jinfurmaw lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni dwar il-

pjanijiet fit-tul biex jiġu indirizzati l-isfidi tal-Brexit; 

15. Jilqa' l-isforzi mwettqa f'dawn l-aħħar snin biex tiġi indirizzata l-problema ta' ħlasijiet 

pendenti; jirrimarka li d-dewmien fl-finalizzazzjoni tal-kuntratti bejn il-korpi rilevanti u l-

benefiċjarji kif ukoll il-pagamenti tardivi jipperikolaw l-implimentazzjoni sħiħa tal-

programmi mill-Kummissjoni; jirrimarka li żieda fl-approprjazzjonijiet ta' impenn trid 

tkun akkumpanjata minn żieda korrispondenti fl-approprjazzjonijiet għal pagamenti biex 

jiġu garantiti pagamenti f'waqthom; 

16. Jisħaq fuq l-importanza tal-inklużività u jappella biex l-interpretazzjoni bil-lingwa tas-

sinjali tiġi introdotta fis-seduti plenarji tal-Parlament Ewropew;  

17. Jisħaq fuq l-importanza tal-inklużjoni tal-migranti u tar-rifuġjati u fuq kif l-aċċess ugwali 

għall-edukazzjoni, it-taħriġ u l-apprendistati fl-istat ta' residenza l-ġdid tagħhom, u għall-

kultura unika tal-istat ta' residenza l-ġdid tagħhom, jgħinhom biex iħossuhom milqugħa, 

biex jintegraw u jirrisistemaw lilhom infushom; 

18. Jirrikonoxxi l-valur soċjali kemm tal-wirt naturali kif ukoll dak kulturali u l-benefiċċju li 

jittieħed mill-użu tal-potenzjal tagħhom bħala forza mexxejja tal-ekonomija; 

19. Jisħaq fuq l-importanza li tiġi indirizzata l-esklużjoni soċjali u li persuni minn ambjenti 

żvantaġġati jiġu inklużi biex ikun żgurat li dawn ikollhom aċċess sħiħ u indaqs kemm 

għall-kultura kif ukoll għall-edukazzjoni. 
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