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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu:

1. Jiddispjaċih għall-fatt li filwaqt li l-Kummissjoni tara l-investiment fin-nies bħala prijorità 
ġenerali tal-politika tal-UE1, inqas minn 11 % tal-baġit tal-UE għall-qafas finanzjarju 
pluriennali (QFP) 2021-2027 huwa allokat għas-subintestatura "Ninvestu fin-Nies"; jitlob 
li l-prijoritajiet jiġu sostnuti b'impenji ta' finanzjament;

2. Jissottolinja l-popolarità u l-valur miżjud persistenti għaċ-ċittadini tal-UE tal-programm 
Erasmus+, li huwa fost l-aktar programmi ta' suċċess imwettqa fi ħdan il-baġit tal-UE; 
ifakkar li, għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, b'mod persistenti Erasmus+ ma 
setax jiffinanzja proġetti ta' kwalità għolja minħabba nuqqas ta' mezzi finanzjarji; 
jappoġġa, bħala ambizzjoni fit-tul, l-għan li l-baġit tiegħu jiżdied b'għaxar darbiet;

3. Itenni l-pożizzjoni tal-Parlament, kif ġiet spjegata fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
30 ta' Mejju 2018 dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji2, li 
se jibbaża l-kalkoli tiegħu taċ-ċifri tal-QFP fuq prezzijiet kostanti, filwaqt li jqis il-ħruġ 
tar-Renju Unit; jinsisti, għalhekk, li l-programm Erasmus li jmiss ikollu baġit ta' mill-
inqas EUR 41,1 biljun fil-QFP li jmiss (li f'termini reali huma t-tripplu meta mqabbel mal-
QFP 2014-2020) u jfakkar li anki dan il-livell ta' żieda jaqa' f'livell aktar baxx sew mill-
aspirazzjonijiet espressi mill-President tal-Kummissjoni, minn xi Stati Membri u mis-
soċjetà ċivili; jinsab serjament diżappuntat biż-żieda li tressqet fil-proposta tal-QFP u l-
preżentazzjoni tagħha, li tagħmilha tidher aktar għolja milli hi f'termini relattivi u xxekkel 
il-paraguni trasparenti;

4. Jenfasizza l-valur tal-programmi kulturali u taċ-ċittadinanza u jitlob li l-infiq li jsir fihom 
it-tnejn jiżdied matul il-QFP li jmiss, b'mod partikolari minħabba s-sottofinanzjament 
kroniku li sar evidenti fil-QFP kurrenti u l-importanza li l-edukazzjoni dwar iċ-
ċittadinanza tiġi appoġġata; jinsisti fuq l-irduppjar tal-finanzjament disponibbli taħt 
Ewropa Kreattiva (EUR 2,806 biljuni fi prezzijiet kostanti għall-2021-2027), b'żieda mal-
infiq kumplessiv trasversali tal-programmi fil-kultura ta' mill-inqas 1 % matul il-perjodu 
ta' programmazzjoni li jmiss; iqis li l-industriji kulturali u kreattivi għandhom ikunu 
prijorità trasversali tal-programmi tal-UE; jesiġi li l-fergħa "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" tal-
Fond għall-Ġustizzja, għad-Drittijiet u għall-Valuri tiġi allokata baġit ta' mill-inqas EUR 1 
għal kull ċittadin; 

5. Ifakkar li l-libertà tal-kelma u l-pluraliżmu tal-midja huma valuri fundamentali tal-Unjoni 
u jtenni kemm huma importanti l-isforzi li jsiru biex jissaħħu l-litteriżmu fil-midja, il-
litteriżmu diġitali, l-iġjene ċibernetika u l-imġiba online sikura; jikkunsidra li l-
inkoraġġiment biex in-nies jinvolvu ruħhom b'mod kritiku u onest fil-ħidma tal-UE 
jirrikjedi il-litteriżmu fil-midja u l-edukazzjoni fiċ-ċittadinanza, li jgħinu wkoll biex 
titrawwem il-kisba ta' ħiliet trasferibbli; jilqa' l-fatt li l-proposta tal-programm Ewropa 
Kreattiva l-ġdid tiddisponi li jingħata appoġġ għall-pluraliżmu u l-libertà tal-midja u għal-
litteriżmu fil-midja taħt il-fergħa transettorjali, li għandu jippermetti l-espansjoni tal-
Proġetti Pilota u l-Azzjonijiet Preparatorji li diġà huma ta' suċċess; jinnota, barra minn 

                                               
1 Dokument ta' riflessjoni dwar il-Futur tal-Finanzi tal-UE, Ġunju 2017.
2 Testi adottati, P8_TA(2018)0226.
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hekk, il-ħidma eċċellenti li titwettaq miċ-Ċentri għal Internet aktar Sikur, li bħalissa huma 
appoġġati permezz tal-fergħa tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Telekomunikazzjonijiet 
tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, biex titrawwem imġiba online aktar sikura fost it-tfal; 
jinsisti li l-iskema titkompla għaddejja taħt il-QFP li jmiss u li l-livell ta' finanzjament 
kurrenti tagħha ta' madwar EUR 12-il miljun fis-sena tal-inqas jiġi pareġġjat bl-istess 
ammont f'termini relattivi;

6. Jappoġġa ż-żieda fil-finanzjament disponibbli għall-ħiliet diġitali fil-ġenerazzjoni kollha li 
jmiss ta' programmi tal-QFP, b'mod partikolari l-FSE+ (ħiliet diġitali bażiċi) u l-Ewropa 
Diġitali (ħiliet diġitali avvanzati); jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġi żviluppat approċċ ta' politika 
koordinat għall-ħiliet diġitali u li fil-programmi kollha tiġi massimizzata l-effettività tal-
finanzjament għall-iżvilupp tal-ħiliet diġitali;

7. Iqis li mira ewlenija tal-QFP li jmiss għandha tkun li terġa' tinkiseb il-fiduċja tan-nies fil-
proġett Ewropew; jissottolinja li t-taħjir tan-nies biex jinvolvu ruħhom b'mod kritiku u 
onest fil-ħidma tal-UE jirrikjedi li l-midja tkopri l-affarijiet Ewropej b'mod ċar, vibranti, 
ta' kwalità għolja u indipendenti; jindika r-rwol tal-linja baġitarja "Azzjonijiet ta' 
Multimedia" fl-appoġġ għall-komunikazzjoni ċara dwar l-UE u fl-iżgurar ta' taħlita 
adegwata ta' kanali tal-midja, inklużi r-radju, it-televiżjoni u online; ifakkar, f'dan ir-
rigward, fit-talba tiegħu biex il-Kummissjoni twettaq rieżami fuq skala sħiħa – li għandha 
tiġi pprovduta lill-Parlament – tal-attivitajiet kollha li jinsabu taħt il-linja "Azzjonijiet ta' 
Multimedia" fil-QFP kurrenti biex jiġi żgurat li dawn ikunu wettqu l-għanijiet ewlenin 
tagħhom u li l-QFP li jmiss isib il-bilanċ ġust ta' finanzjament fost l-azzjonijiet kollha; 
itenni, barra minn hekk, li t-tnaqqis fil-linja fil-QFP 2014-2020 xekkel serjament l-
effettività tal-appoġġ trasversali tal-kanali, li jfisser b'mod partikolari li ma ġie stabbilit l-
ebda arranġament ta' finanzjament fit-tul biex jingħata appoġġ lill-ħidma eċċellenti tan-
netwerk pan-Ewropew tar-radju Euranet Plus; jinsisti li l-linja "Azzjonijiet ta' 
Multimedia" tissaħħaħ fil-QFP 2021-2027; 

8. Jenfasizza l-importanza tal-attivitajiet ta' komunikazzjoni korporattiva tal-Kummissjoni 
biex tgħin ħalli tħajjar lin-nies jinvolvu ruħhom fl-affarijiet Ewropej u biex trawwem l-
impenn infurmat taċ-ċittadini lejn il-proġett Ewropew; jenfasizza li dawn l-attivitajiet 
jirrikjedu strateġija ta' komunikazzjoni aktar ikkoordinata u b'offerta preċiża, inklużi 
sforzi mtejba biex jitwettaq il-multilingwiżmu veru; 

9. Iqis li l-fiduċja taċ-ċittadini fil-proġett Ewropew għandha bżonn tingħata l-ħajja mill-ġdid, 
filwaqt li jeħtieġ li l-għarfien dwar il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea u s-
sensibilizzazzjoni rigward il-kultura u l-valuri Ewropej jixxerdu fost l-akbar udjenza 
possibbli. jappella, għalhekk, li fil-QFP li jmiss issir dispożizzjoni għal azzjoni dedikata 
apposta – possibbilment fis-sura ta' premju għall-proġetti li jinvolvu lill-pubbliku fil-
proċess ta' integrazzjoni Ewropea u li jħajru għal riflessjoni kollettiva, fil-livell bażiku tal-
komunità dwar il-futur tal-Ewropa;

10. Jinsab xettiku dwar jekk żieda minima fil-Fond Soċjali Ewropew hijiex biżżejjed biex 
jintlaħqu l-objettivi soċjali u tas-suq tax-xogħol li huwa jsegwi, b'mod partikolari fir-
rigward tal-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-integrazzjoni tal-migranti;

11. Jinsisti fuq flessibbiltà adegwata fil-baġit tal-UE kollu u fil-programmi tal-QFP sabiex 
jiġu adattati għal prijoritajiet ta' politika ġodda u għall-iżviluppi esterni; jitlob, f'dan ir-
rigward, li l-QFP u l-programmi kollha jkun fihom rieżami ta' nofs it-terminu u klawżola 
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ta' reviżjoni vinkolanti u bis-sens li jippermettu li l-infiq u l-prijoritajiet ta' politika jiġu 
definiti mill-ġdid kif meħtieġ; ifakkar li l-iffissar tal-prijoritajiet ta' politika jaqa' fil-limiti 
tal-kompetenza esklużiva tal-leġiżlatur u li l-flessibbiltà tant meħtieġa trid, għalhekk, 
timxi id f'id mas-sorveljanza parlamentari, li jfisser li l-atti ta' implimentazzjoni jistgħu 
jiġu użati biss għall-implimentazzjoni u qatt għal għażliet politiċi;

12. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex tistruttura u tippreżenta l-QFP il-ġdid b'mod aktar 
trasparenti u li jista' jinqara; jilqa' b'sodisfazzjon il-kolokazzjoni tal-programmi tal-
edukazzjoni, tal-kultura u taċ-ċittadinanza taħt intestatura waħda;

13. Jinsisti li s-sinerġiji trasversali tal-programmi jridu dejjem jinftiehmu bħala mezz għat-
twettiq ta' kisbiet u simplifikazzjoni fl-effiċjenza u ma jammontawx għal "carte blanche" 
biex il-Kummissjoni tirrialloka l-fondi minn programm għall-ieħor jew twettaq tnaqqis 
baġitarju; jilqa' l-messaġġ politiku ġenerali tal-Kummissjoni fir-rigward tas-sinerġiji, iżda 
jqis li d-dispożizzjonijiet li qed jiġu abbozzati bħalissa fi ħdan il-programmi tal-QFP 
jagħmluha impossibbli biex il-leġiżlatur jifhem kif għandhom jinkisbu dawn is-sinerġiji u 
biex il-benefiċjarji tal-programmi jifhmu dawn is-sinerġiji x'jistgħu jfissru għalihom; 
jinsisti fuq mekkaniżmi aktar speċifiċi u trasparenti, stabbiliti b'mod ċar fil-bażi ġuridika, 
biex jinkisbu s-sinerġiji; 

14. Jissottolinja li l-baġit tal-UE jrid jagħti valur miżjud Ewropew li jista' jintwera sabiex 
jiżgura l-użu effettiv u xieraq tal-finanzjament tal-UE; jappella biex ikompli jiġi żviluppat 
aktar il-prinċipju, li ġie introdott mill-aħħar QFP, li l-proġetti jkunu eliġibbli għall-
finanzjament tal-UE biss jekk il-valur miżjud Ewropew tagħhom ikun sostanzjat kif xieraq 
fl-applikazzjoni tal-proġett; jemmen li attenzjoni ffukata fuq il-valur miżjud Ewropew 
tirrikjedi sett xieraq ta' indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi li jkunu speċifiċi għall-
azzjonijiet u jistgħu jitkejlu; jenfasizza, fir-rigward ta' inizjattivi fil-qasam tal-edukazzjoni 
u l-kultura, li l-benefiċċji mhux tanġibbli, bħalma huma l-impatti soċjali miksuba mit-tali 
inizjattivi, huma importanti daqs il-kisbiet materjali; jinsisti li programmi li jiffinanzjaw 
il-proġetti edukattivi u ta' kultura, bħall-FSE+ u l-Fondi Strutturali, jirrikjedu indikaturi 
xierqa biex ikejlu l-effettività, jikkontribwixxu għar-rieżami ta' nofs it-terminu u fl-aħħar 
mill-aħħar jinfurmaw il-ġenerazzjoni ta' programmi li jmiss;

15. Ifakkar li fil-bidu l-implimentazzjoni tal-programm kienet kajmana fil-QFP kurrenti, u dan 
il-fatt żied il-probabbiltà li obbligazzjonijiet ta' ħlas jibqgħu jestendu għall-QFP li jmiss u 
hemm il-ħtieġa li jiġu regolarizzati skont il-limiti massimi l-ġodda ta' pagament; 
jenfasizza l-ħtieġa li tiġi evitata ripetizzjoni tal-kriżi tal-pagamenti li seħħet fi tmiem il-
QFP 2007-2013, peress li l-benefiċjarji tal-programm ta' edukazzjoni u ta' kultura spiss 
huma individwi u organizzazzjonijiet żgħar li ma jistgħux jaffordjaw dewmien fil-
pagamenti; jirrimarka li d-dewmien fil-pagamenti jimmina serjament il-benefiċċji tal-
programm u fl-aħħar mill-aħħar idgħajjef il-fiduċja fil-proġett Ewropew;

16. Jimpenja ruħu li jagħti l-kunsens tiegħu għall-approvazzjoni tar-Regolament QFP mill-
Kunsill biss bħala ftehim ta' pakkett, inkluża proposta kredibbli għar-riforma tas-Sistema 
tar-Riżorsi Proprji.
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