
PA\1186226MT.docx PE639.789v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

2019/2028(BUD)

23.7.2019

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 
(2019/2028(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Petra Kammerevert



PE639.789v01-00 2/4 PA\1186226MT.docx

MT

PA_NonLeg



PA\1186226MT.docx 3/4 PE639.789v01-00

MT

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. Ifakkar li l-programm Erasmus+ huwa investiment strateġiku fil-ġenerazzjoni 
żagħżugħa tal-Ewropa, il-koeżjoni soċjali u l-bini ta' sens Ewropew ta' appartenenza; 
jafferma mill-ġdid li żieda sostanzjali fil-baġit għall-programm Erasmus+ hija kritika u 
mistennija ħafna miċ-ċittadini, kif juri l-volum ta' applikazzjonijiet riċevuti, li jaqbeż 
sew il-finanzjament disponibbli; jitlob għalhekk żieda adegwata tal-finanzjament fuq l-
abbozz ta' baġit għall-2020 fil-linji baġitarji kollha tal-Erasmus+; itenni l-appoġġ tal-
Parlament biex jiġi ttripplat il-baġit għall-programm Erasmus+ fil-qafas finanzjarju 
pluriennali (QFP) li jmiss u l-intenzjoni tiegħu li jiġġieled għal dik iż-żieda;

2. Jiddeplora t-tnaqqis propost mill-Kunsill għall-programm Ewropa Kreattiva, li jdgħajjef 
ir-rwol tiegħu fl-appoġġ għas-setturi kulturali u kreattivi tal-Unjoni u li b'hekk 
jitrawwem sens Ewropew ta' appartenenza, koeżjoni soċjali, impjiegi u tkabbir; jinsisti 
li l-livelli ta' finanzjament jenħtieġ li jaqblu mal-ambizzjonijiet tal-programm u jfakkar 
li dan ilu kronikament sottofinanzjat; konsegwentement, kontra t-tnaqqis, jitlob li l-linji 
baġitarji li jikkorrispondu mal-programm Ewropa Kreattiva jerġgħu jiġu kif kienu u 
jissaħħu sabiex tingħata spinta lill-isforzi biex jissaħħu s-setturi kreattivi u kulturali; 
itenni l-appoġġ tal-Parlament biex jiġi rduppjat il-baġit għall-programm Ewropa 
Kreattiva fil-QFP li jmiss u l-intenzjoni tiegħu li jiġġieled għal dik iż-żieda; jistieden 
lill-Kummissjoni tkompli tappoġġja l-offerta multilingwi ta' pprogrammar televiżiv 
kulturali Ewropew ta' kwalità madwar l-Ewropa permezz tal-programm Ewropa 
Kreattiva; 

3. Jirrikonoxxi li ġie rrispettat il-ftehim interistituzzjonali dwar il-finanzjament tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà u ġie allokat baġit adegwat għall-funzjonament tal-programm;

4. Jenfasizza l-valur tal-programm l-Ewropa għaċ-Ċittadini biex jissaħħaħ il-fehim taċ-
ċittadini tal-Unjoni u biex jitrawwem sens ta' ċittadinanza; għalhekk jiddeplora t-tnaqqis 
baġitarju propost mill-Kunsill; jitlob li l-linji baġitarji relatati jerġgħu jiġu kif kienu u 
jissaħħu sabiex jitħeġġu l-involviment ċiviku u l-parteċipazzjoni demokratika; 
jenfasizza li l-programm li jmiss tal-Ewropa għaċ-Ċittadini jeħtieġ finanzjament xieraq 
fil-QFP li jmiss li jkopri l-perjodu 2021-2027, għalkemm taħt il-qafas tal-programm taċ-
Ċittadini, l-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-Valuri;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tuża l-attenzjoni ġġenerata mis-Sena Ewropea tal-Wirt 
Kulturali (EYCH) 2018 biex tibni strateġija koerenti fit-tul dwar il-promozzjoni u s-
salvagwardja tal-wirt kulturali fl-Ewropa u biex talloka l-fondi meħtieġa għal dan il-
għan fl-2020 u lil hinn; jitlob, f'dak ir-rigward, li fondi dedikati jsiru disponibbli 
permezz tal-programmi rilevanti tal-QFP;

6. Jilqa' l-fatt li proġetti u infrastruttura relatati mal-kultura u mal-edukazzjoni huma 
appoġġati f'firxa ta' programmi u strumenti tal-Unjoni, b'mod partikolari l-Fondi SIE, il-
FEIS, u Orizzont 2020; jistieden lill-Kummissjoni għal darb'oħra biex trawwem 
sinerġiji koerenti fil-programmi tal-Unjoni – bħal Orizzont 2020, il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, Erasmus+, EaSI, Ewropa Kreattiva u COSME, FEIS u Fondi 
SIE – biex jissaħħaħ l-appoġġ għal proġetti fl-oqsma tal-edukazzjoni, iż-żgħażagħ, u l-
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isport kif ukoll fis-setturi kulturali u kreattivi; jinsisti li s-sinerġiji jenħtieġ li ma jiġux 
interpretati bħala approvazzjoni mill-Parlament ta' kwalunkwe tqassim mill-ġdid jew 
tnaqqis baġitarju;

7. Iħeġġeġ li jinżamm u jiġi żgurat l-abbozz ta' baġit tal-Kummissjoni għall-2020 għall-
azzjonijiet tal-multimedjali, inkluż il-baġit tan-netwerk tal-Euranet+ fi ħdan il-linja 
baġitarja għall-azzjonijiet multimedjali;

8. Jinsab allarmat mill-konklużjonijiet tar-rieżami rapidu dwar każ speċifiku tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri dwar l-Euronews, li jiddikjaraw li fir-Regolament Finanzjarju 
m'għadx hemm referenza għall-fatt li l-Euronews qed isegwi interess ġenerali tal-
Unjoni; għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex ittemm il-kooperazzjoni tagħha mal-
Euronews.


