
AD\904094MT.doc PE485.907v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

2011/0276(COD)

20.6.2012

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew koperti 
mill-Qafas Strateġiku Komuni u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali 
dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-
Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Malika Benarab-Attou



PE485.907v02-00 2/12 AD\904094MT.doc

MT

PA_Legam



AD\904094MT.doc 3/12 PE485.907v02-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet 
komuni fil-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ 
Koeżjoni, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Agrikolu u Rurali u l-Fond Ewropew għall-Qasam 
Marittimu u s-Sajd koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni u li jistabbilixxi dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ 
Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006, jistabbilixxi l-qafas li tappartjeni 
għalih il-politika ta' koeżjoni tal-UE għall-2014–2020.

Il-proposta għal regolament tipprevedi konċentrazzjoni tal-fondi fuq il-prijoritajiet marbuta 
mal-Istrateġija Ewropa 2020 ta' tkabbir "intelliġenti, sostenibbli u inklusiv". Din fiha lista ta' 
objettivi tematiċi b'koerenza ma' dawn il-prijoritajiet u tinkoraġġixxi l-programmazzjoni 
integrata.

B'mod iktar preċiż, il-Kummissjoni, fil-Qafas Strateġiku Komuni, tiddefinixxi l-azzjonijiet 
prinċipali li għandhom jiġu implimentati biex jiġu konkretizzati l-prijoritajiet, tidentifika l-
pubbliku fil-mira u tipproponi eżempji ta' azzjoni billi tistabbilixxi sensiela ta' prinċipji 
applikabbli għall-Fondi kollha (is-sħubijiet, il-governanza multilivellari, il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, in-nondiskriminazzjoni, l-iżvilupp sostenibbli ...).

Din l-opinjoni għandha l-għan li titfa' l-aċċent fuq l-aspetti l-iktar maħruba tar-regolament, 
bħaż-żgħażagħ, id-dimensjoni kulturali u l-isport.

Iż-żgħażagħ

Iż-żgħażagħ huma preżenti fl-Anness IV dwar il-kundizzjonijiet ex ante tematiċi li fil-punt 9 
jinkludi l-abbandun tal-iskola, it-tagħlim superjuri u l-edukazzjoni u t-taħriġ matul il-ħajja.
Jeħtieġ li wieħed imur iktar 'l bogħod u l-bżonnijiet ta' ġenerazzjoni li tinsab fil-qalba tal-kriżi 
jagħmilhom prijorità , billi jiżgura ruħu b'mod partikolari li l-organiżmi li jittrattaw problemi 
relatati maż-żgħażagħ jitqiesu bħala sħab privileġġjati mill-Istati Membri.

L-aspett kulturali

Kif jgħid it-TFUE fl-Artikolu 167(4) tiegħu, "L-Unjoni għandha tagħti każ tal-aspetti 
kulturali fl-azzjonijiet tagħha taħt dispożizzjonijiet oħra tat-Trattati, partikolarment sabiex 
tirrispetta u tippromwovi id-diversità tal-kulturi tagħha". Il-proposta għal regolament, 
għalhekk, sfortunatament taqbeż parti  dwar id-dimensjoni kulturali. Il-kontribut tal-kultura 
għall-iżvilupp lokali u reġjonali, li huwa marbut intrinsikament mal-kwistjonijiet tal-
edukazzjoni, tal-inklużjoni soċjali u tal-innovazzjoni, u b'hekk mal-Istrateġija Ewropa 2020, 
mhux imsemmi. Il-kontribut f'diversi forom tal-kultura lill-edukazzjoni u t-tagħlim permezz 
tal-iżvilupp tal-ħiliet u tal-għarfien, lill-iżvilupp ekonomiku minħabba l-industriji kreattivi u 
kulturali u l-inklużjoni soċjali minħabba l-azzjoni preventiva tagħha fir-rigward tal-
komunitajiet marġinalizzati, jiġġustifika l-fatt li l-proġetti ta' kultura dominanti jsibu posthom 
fil-qafas previst.

L-isport
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L-isport għandu potenzjal kbir bħala strument li jiffavorixxi l-koeżjoni soċjali u l-ugwaljanza 
tal-opportunitajiet fis-soċjetajiet Ewropej, kif jippreċiża r-rapport tal-Parlament Ewropew 
(2011/2087(INI)). Xi proġetti sportivi, għalhekk, iridu jitqiesu biex il-pubbliku f'diffikultà jiġi 
appoġġjat, ikun hemm ġlieda kontra l-abbandun tal-iskola u d-diskriminazzjonijiet.

KONKLUŻJONI

Il-possibilità introdotta mill-proposta għal regolament li jiddaħħlu diversi fondi strutturali 
għall-finanzjament ta' proġett hija pass kbir 'il quddiem u bla dubju se tagħmilha possibbli li 
tkun preferuta l-permanenza tal-azzjonijiet finanzjati.  Madankollu, ikun utli li, għall-
validazzjoni tal-proġetti u tar-riżultati tagħhom, tiġi mobilizzata firxa ta' indikaturi billi 
wieħed ma jillimitax ruħu esklussivament għall-kwantitattiv. Il-Kummissjoni, pereżempju, 
għall-programm "Ewropa Kreattiva" proponiet li jiġu applikati indikaturi u bażijiet ta' data li 
jagħmluha possibbli li jinftiehem l-impatt tas-settur kulturali fuq l-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali1.

Barra minn hekk, il-politika ta' koeżjoni tagħti riżultati li ċertament huma fost l-iktar tanġibbli 
għaċ-ċittadini Ewropej. Hija f'idejn l-Istati Membri li jittraduċu l-proġetti f'leġiżlazzjoni li 
tinftiehem u li tkun aċċessibbli, kif ukoll li jirrispondu għall-bżonnijiet taċ-ċittadini u li 
jiggarantixxu l-viżibilità tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet kompetenti 
reġjonali, lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, 
sħab ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet kompetenti 
reġjonali, lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, 
sħab ekonomiċi u soċjali pubbliċi u privati, 
u korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, 
fosthom sħab ambjentali, sħab attivi 
f'diversi oqsma bħall-kultura, l-

                                               
1 Valutazzjoni dwar l-impatt tat-23 ta' Novembru 2011, il-punt 6.3, flimkien mar-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm qafas "Ewropa Kreattiva" u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kunsill Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni – programm 
qafas Ewropa Kreattiva.
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promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

edukazzjoni u ż-żgħażagħ,
organizzazzjonijiet mhux governattivi, u 
korpi responsabbli mill-promozzjoni tal-
ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni. Il-
finijiet ta' tali sħubija huma r-rispett ta' 
governanza f'diversi livelli, l-iżgurar ta' 
appartenenza ta' interventi ppjanati minn 
partijiet interessati u l-bini fuq l-esperjenza 
u l-għarfien ta' atturi relevanti. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati għal kodiċi ta' kondotta 
sabiex tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u 
fil-programmi b'mod konsistenti.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72) Bil-għan li jissaħħu l-aċċessibbiltà u t-
trasparenza tal-informazzjoni dwar l-
opportunitajiet ta’ finanzjament u l-
benefiċjarji tal-proġett, f’kull Stat Membru 
għandhom ikunu disponibbli websajt unika 
jew portal ta’ websajts li jipprovdu 
informazzjoni dwar il-programmi 
operazzjonali kollha, inklużi l-listi ta’ 
operazzjonijiet appoġġjati taħt kull 
programm operazzjonali.

(72) Bil-għan li jissaħħu l-aċċessibbiltà u t-
trasparenza tal-informazzjoni dwar l-
opportunitajiet ta’ finanzjament u l-
benefiċjarji tal-proġett, f’kull Stat Membru 
għandhom ikunu disponibbli websajt unika 
jew portal ta’ websajts li jipprovdu 
informazzjoni dwar il-programmi 
operazzjonali kollha, inklużi l-listi ta’ 
operazzjonijiet appoġġjati taħt kull 
programm operazzjonali, bl-għan li jkun 
hemm aċċess inqas kumpless għall-fondi.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż dawk li jwettqu l-attivitajiet 
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organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

tagħhom fl-oqsma tal-ambjent, il-kultura, 
l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ, u l-isport,
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) it-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-innovazzjoni (1) it-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp 

teknoloġiku, l-industriji kulturali u
kreattivi u l-innovazzjoni

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) il-protezzjoni tal-ambjent u l-
promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi;

(6) il-protezzjoni tal-ambjent u l-wirt 
naturali u l-promozzjoni tal-użu effiċjenti 
tar-riżorsi, inklużi dawk marbuta mal-wirt 
storiku, kulturali, artistiku u arkeoloġiku;

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar;

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar u l-inugwaljanzi 
soċjali;
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Emenda 7
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja;

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-
kultura, il-ħiliet, il-kwalifiki u t-tagħlim tul 
il-ħajja, inkluż it-taħriġ vokazzjonali, ir-
riċerka u l-innovazzjoni u l-litteriżmu 
diġitali;

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) il-promozzjoni tal-wirt kulturali u l-
ħarsien tad-diversità kulturali.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi 
lokali pubbliċi u privati, fejn fil-livell tat-
teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u 
lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku 
ma għandu jirrappreżenta aktar minn 49 % 
tad-drittijiet tal-votazzjoni;

(b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi
u kulturali lokali pubbliċi u privati, fejn 
fil-livell tat-teħid tad-deċiżjonijiet la s-
settur pubbliku u lanqas kwalunkwe grupp 
ta’ interess uniku ma għandu jirrappreżenta 
aktar minn 49 % tad-drittijiet tal-
votazzjoni;

Emenda 10
Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jitfassal skont il-ħtiġijiet u l-potenzjal 
lokali u jinkludi karatteristiċi innovattivi 
fil-kuntest lokali, u netwerking, u fejn 
ikun applikabbli, il-kooperazzjoni.

(d) jitfassal skont il-ħtiġijiet u l-potenzjal 
lokali u jinkludi karatteristiċi innovattivi, 
soċjali, kulturali u edukattivi fil-kuntest 
lokali, u l-promozzjoni ta' proġetti ta' 
kooperazzjoni u l-iżvilupp ta' netwerks 
transterritorjali.

Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tisħiħ tal-kapaċità ta’ atturi lokali 
biex jiżviluppaw u jimplimentaw l-
operazzjonijiet;

(a) it-tisħiħ tal-kapaċità ta’ atturi lokali 
biex jiżviluppaw u jimplimentaw l-
operazzjonijiet b'kunsiderazzjoni tal-
aspetti soċjali u kulturali ta' reġjun 
partikolari sabiex jiġi żviluppat għarfien 
innovattiv u suxxettibbli li joħloq forom 
ġodda ta' impjiegi fil-livell lokali;

Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
istrateġija tal-iżvilupp lokali u l-
operazzjonijiet appoġġjati u t-twettiq ta’ 
attivitajiet speċifiċi ta’ valutazzjoni 
marbuta mal-istrateġija tal-iżvilupp lokali.

(g) il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
istrateġija tal-iżvilupp lokali u l-
operazzjonijiet appoġġjati u t-twettiq ta’ 
attivitajiet speċifiċi ta’ valutazzjoni 
marbuta mal-istrateġija tal-iżvilupp lokali
b'kunsiderazzjoni tal-aspett kwalitattiv tal-
azzjonijiet u tar-riżultati tagħhom għaż-
żmien twil.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jkun 
kompost minn rappreżentanti tal-awtorità 
ta' ġestjoni, minn korpi intermedji u minn 
rappreżentati tal-imsieba. Kull membru tal-
Kumitat tas-sorveljanza għandu jkollu d-
dritt li jivvota.

Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jkun 
kompost minn rappreżentanti tal-
awtorità ta' ġestjoni, minn korpi 
intermedji u minn rappreżentati tal-
imsieba msemmija fl-Artikolu 5. Kull 
membru tal-Kumitat tas-sorveljanza 
għandu jkollu d-dritt li jivvota.

Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata 
ta' qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati u r-
reġjuni ta' tranżizzjoni;

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata 
ta' qgħad għal kull grupp ta' età għar-
reġjuni anqas żviluppati u r-reġjuni ta' 
tranżizzjoni;

Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni 
għar-reġjuni aktar żviluppati;

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad u r-rata ta' 
impjiegi għal kull grupp ta' età, il-livell 
tal-edukazzjoni u d-densità tal-
popolazzjoni għar-reġjuni aktar żviluppati;

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 
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gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva.

gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, għaż-
żgħażagħ u għall-persuni b'diżabilitajiet, 
u l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva.

Emenda 17
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 6 – kolonni 2 u 3 – punt 6.2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Kundizzjonalità ex ante Kriterji li għandhom jiġu 
sodisfatti

Emenda tal-Parlament

Kundizzjonalità ex ante Kriterji li għandhom jiġu 
sodisfatti

(6.2a) Is-settur tal-wirt 
kulturali: l-implimentazzjoni ta' 
proġetti bil-għan li jipproteġu, 
jittrażmettu, jippromwovu u 
jiżviluppaw il-wirt kulturali 
materjali u immaterjali.

– Strumenti effettivi ġew 
implimentati fuq skala 
nazzjonali, reġjonali u 
lokali biex jippermettu l-
kultura, b'mod 
partikolari fir-reġjuni 
b'karatteristika qawwija 
li jsiru vetturi tal-iżvilupp 
ekonomiku, 
partikolarment permezz 
tal-industriji kulturali u 
kreattivi u t-turiżmu;
– Miżuri bil-għan li 
jużaw id-diversità 
kulturali u lingwistika u 
l-wirt kollu li jinsab fl-
Unjoni ġew żviluppati 
sabiex jitneħħew l-isfidi 
tal-aċċess għall-kultur,a 
tal-parteċipazzjoni attiva 
u tal-inklużjoni soċjali.
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Emenda 18
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 8 – punt 8.1 – kolonna 3 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kriterji li għandhom jiġu sodisfatti Kriterji li għandhom jiġu sodisfatti
– Ġie propost taħriġ li jagħmel possibbli l-
akkwist ta' ħiliet transversali li 
jiffavorixxu l-aċċess għal impjiegi 
sostenibbli.

Emenda 19
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 9 – punt 9.1 – kolonna 3 – inċiż 2 – inċiż 4 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kriterji li għandhom jiġu sodisfatti Kriterji li għandhom jiġu sodisfatti
– tolqot is-setturi kollha, u tinvolvi u 
tikkordina s-setturi tal-politika u l-partijiet 
interessati kollha li huma rilevanti biex 
jindirizzaw l-ESL.

– tolqot is-setturi kollha u tinvolvi u 
tikkordina s-setturi tal-politika u l-partijiet 
interessati kollha, b'mod partikolari fil-
qasam kulturali, dak artistiku u dak 
sportiv, li huma rilevanti biex jindirizzaw l-
ESL.
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