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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala 
l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jilqa' l-konklużjoni tar-Rapport Speċjali Nru 22/2018 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
dwar il-mobbiltà taħt Erasmus+, jiġifieri li l-programm għandu effett pożittiv fuq il-mod 
kif il-parteċipanti jħarsu lejn l-Unjoni u jiġġenera ħafna forom ta' valur miżjud 
Ewropew; jenfasizza wkoll, madankollu, li għandhom isiru aktar sforzi biex l-indikaturi 
jiġu allinjati kompletament mal-objettivi, u li hemm bżonn li l-proċess tal-applikazzjoni 
u r-rappurtar ikun aktar sempliċi; 

2. Jenfasizza l-konklużjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri ("il-Qorti") li regoli kumplessi 
jżidu r-riskju ta' żbalji, u li dan jirriżulta f'perċentwal ogħla ta' żbalji materjali f'ċerti 
programmi; jikkonkludi li hemm bżonn li l-proċess tal-applikazzjoni u r-rappurtar ikun 
aktar sempliċi; jitlob, għalhekk, li l-Kummissjoni tnaqqas il-piż burokratiku għall-
applikanti u l-benefiċjarji ta' finanzjament mill-Unjoni;

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar dak li sabet il-Qorti meta kkonkludiet li, f'xi każijiet, il-
benefiċjarji ta' finanzjament mill-Unjoni taħt il-programm Erasmus+ ġew obbligati 
jsegwu regoli nazzjonali li ma kinux jaqblu għalkollox mal-prinċipji tal-Unjoni; 
jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tosserva mill-qrib il-koerenza tal-miżuri ta' 
implimentazzjoni fl-Istati Membri kollha;

4. Jilqa' l-effett pożittiv tal-programm Erasmus+ biex titrawwem l-inklużjoni ta' persuni 
minn sfondi żvantaġġati, kif innutat fir-Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 22/2018; jappella 
għal titjib fid-definizzjoni, ir-rappurtar u l-monitoraġġ f'dan il-qasam biex tiġi żgurata l-
inklużività tal-programm Erasmus+, kif ukoll dik tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u l-
programm Ewropa Kreattiva;

5. Jenfasizza l-ħtieġa ta' aktar finanzjament għall-programmi Erasmus+ u Ewropa 
Kreattiva, fid-dawl tas-suċċess tal-programmi u l-valur miżjud li jġibu magħhom;

6. Jirrikonoxxi li, ladarba l-Faċilità ta' Garanzija ta' Self lill-Istudenti ma tatx ir-riżultati 
mistennija, il-Kummissjoni ddeċidiet li tirrialloka l-fondi rilevanti;

7. Jilqa' r-riżultat tal-isforzi favur il-proġetti tal-iskejjel, l-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali fl-qafas tal-programm Erasmus+, li jagħtu aċċess aħjar għal mobbiltà 
adattata għal kategoriji usa' ta' studenti u tfal tal-iskola u b'hekk jikkontribwixxu għal 
komprensjoni aħjar fejn tidħol l-Unjoni, u jagħtu prova li l-programm Erasmus+ 
żviluppa lil hinn minn sempliċi azzjoni ta' mobbiltà għall-istudenti;

8. Jilqa' l-11 000 kollokament offrut liż-żgħażagħ mill-programm tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà; jiddeplora, madankollu, in-nuqqas ta' informazzjoni dwar l-għadd ta' 
kollokamenti fil-parti tal-programm relatata max-xogħol; jinnota li, sa Diċembru 2018, 
aktar minn 93 000 żagħżugħ u żagħżugħa kienu rreġistraw biex jieħdu sehem fil-
programm iżda 11 000 biss kellhom l-opportunità jinvolvu ruħhom f'attivitajiet ta' 
solidarjetà; jitlob, għalhekk, finanzjament xieraq li jiżgura kopertura sħiħa tad-
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domanda, b'mod partikolari fil-volontarjat;

9. Jenfasizza l-progress fir-rati ta' suċċess tal-programm Ewropa Kreattiva meta mqabbla 
mar-rati tal-2017 (31 % għall-Kultura u 48 % għas-sottoprogramm MEDIA), iżda 
jenfasizza li hemm bżonn livelli ta' finanzjament aktar adegwati biex jiġu indirizzati 
dawk ir-riżultati li għadhom mhumiex sodisfaċenti;

10. Jistieden lill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura 
(EACEA) tagħti attenzjoni dovuta lis-simplifikazzjoni u l-adattament tal-proċessi tal-
applikazzjoni għall-udjenzi fil-mira biex tittejjeb l-aċċessibbiltà tal-programmi;

11. Jilqa' l-isforzi magħmula fil-kuntest tal-programm Ewropa Kreattiva biex ikun hemm 
parità akbar bejn is-sessi fis-setturi kreattivi u kulturali, u b'mod partikolari l-perċentwal 
ta' nisa li jmexxu proġetti ffinanzjati mill-programm MEDIA; jiddeplora l-fatt, 
madankollu, li l-għadd ta' nisa li wieġbu għas-sejħiet għall-offerti għadu 
sproporzjonatament baxx (71 % rġiel u 29 % nisa); 

12. Ifaħħar ir-riżultati tajbin miksuba mill-faċilità ta' garanzija fis-setturi kulturali u 
kreattivi, billi l-aċċess għall-finanzjament għall-intrapriżi żgħar u medji ġie ffaċilitat u l-
intermedjarji finanzjarji saru konxji mill-ħtiġijiet ta' dawn l-intrapriżi; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti prominenza lir-riżultati tas-Sena Ewropea tal-Wirt 
Kulturali 2018, li ngħatat finanzjament ta' madwar EUR 8 miljun u li matulha ġew 
organizzati aktar minn 23 000 avveniment f'aktar minn 37 pajjiż, kif imsemmi fir-
rapport tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ottubru 2019 dwar l-implimentazzjoni, ir-riżultati u 
l-valutazzjoni ġenerali tas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali 2018;  iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha fil-promozzjoni tal-wirt billi tapplika l-Qafas 
Ewropew għall-Azzjoni dwar il-Wirt Kulturali, li ġie ppubblikat wara s-Sena Ewropea 
tal-Wirt Kulturali 2018; 

14. Jinnota li għad hemm bżonn titjib kbir fis-sistema ta' kontroll intern tal-EACEA, kif 
identifikat mir-riżervi li tqajmu fit-tieni fażi ta' awditu dwar il-ġestjoni tal-għotjiet tal-
programmi Erasmus+ u Ewropa Kreattiva; jistieden lill-EACEA tadotta l-azzjonijiet 
korrettivi kollha meħtieġa biex ikun hemm iċ-ċertezza li l-implimentazzjoni tal-
programmi tkun tal-ogħla kwalità;

15. Jerġa' jikkonferma l-appoġġ tiegħu għall-attivitajiet multimedjali tal-Kummissjoni, li 
jikkontribwixxu għal rappurtar indipendenti dwar l-affarijiet tal-Unjoni fil-midja u 
għall-promozzjoni ta' sfera pubblika Ewropea; jesprimi l-allarm tiegħu, madankollu, 
dwar il-konklużjonijiet tal-analiżi rapida tal-każ Nru 6/2019 tal-Qorti dwar il-Euronews, 
li jenfasizzaw in-nuqqas ta' trasparenza u obbligu ta' rendikont fl-arranġamenti għall-
għoti ta' appoġġ finanzjarju lill-Euronews u n-natura tal-mekkaniżmi ta' monitoraġġ u 
evalwazzjoni, li mhix robusta biżżejjed; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, barra minn hekk, 
iżżid it-trasparenza fir-rigward tal-baġit għall-attivitajiet multimedjali u ttejjeb l-obbligu 
ta' rendikont għall-infiq, partikolarment billi toħloq linji baġitarji separati għad-diversi 
attivitajiet u twettaq awditu dettaljat tal-użu tal-fondi;

16. Jilqa' l-fatt li l-Qorti ma sabet l-ebda żball materjali fir-rapporti finanzjarji konsolidati 
finali tal-Iskejjel Ewropej għall-2018; jinnota bi tħassib id-dgħufijiet sinifikanti fis-
sistemi ta' kontroll intern tal-Uffiċċju Ċentrali u ta' ċerti Skejjel Ewropej, partikolarment 
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fis-sistemi ta' pagament, fl-ambjent ta' kontroll, fil-proċeduri ta' akkwist u fid-
dokumentazzjoni tal-proċeduri ta' reklutaġġ; jesprimi tħassib dejjem akbar li l-Iskejjel 
Ewropej mhumiex qed jieħdu azzjoni dwar il-problemi identifikati ripetutament mill-
Qorti u enfasizzati mill-Parlament Ewropew fir-rapporti ta' kwittanza tiegħu; iħeġġeġ, 
għalhekk, aktar sforzi mill-Iskejjel Ewropej biex jieħdu azzjoni dwar ir-
rakkomandazzjonijiet mogħtija mill-Qorti fir-Rapport Annwali tal-2018 fl-oqsma tal-
kontijiet, is-sistema ta' kontroll intern, l-operat amministrattiv, ir-reklutaġġ, l-akkwist u 
l-pagamenti;

17. Jiġbed l-attenzjoni għall-isfidi li qed jistennew l-Iskejjel Ewropej waqt il-proċess tal-
ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq ("ir-Renju Unit") mill-Unjoni 
u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Iskejjel Ewropej jinfurmaw lill-Kumitat għall-Kultura 
u l-Edukazzjoni dwar il-ħruġ tar-Renju Unit u dwar kif beħsiebhom ikomplu joffru 
tagħlim tal-aqwa kwalità bil-lingwa Ingliża fl-Iskejjel Ewropej wara l-ħruġ tar-Renju 
Unit mill-Unjoni;

18. Jenfasizza s-sottorappreżentanza tan-nisa (31 %) fil-pożizzjonijiet ta' maniġment 
intermedju fl-EACEA; jistieden lill-Aġenzija tilħaq l-objettiv ta' 40 % fl-2020.
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