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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:

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-2020 (COM(2011)0398), 
COM(2012)0388),

– wara li kkunsidra l-proposta għal Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar kooperazzjoni f'materji marbuta mal-
baġit fir-rigward ta' ġestjoni finanzjarja soda (COM(2011)0403),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-
titolu 'Baġit għall-Ewropa 2020' (COM(2011)0500),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 bit-titolu 'Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Mutliannwali (MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva' (2010/2211(INI))1,

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi 'Erasmus Għal Kulħadd' – il-Programm tal-Unjoni għall-Edukazzjoni, it-
Taħriġ, iż-Żgħażagħ u l-Isport (COM(2011)0788),

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva (COM(2011)0785),

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm 
'L-Ewropa għaċ-Ċittadini' għall-perjodu bejn l-2014 u l-2020 (COM(2011)0884),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali tat-28 ta' Marzu 2012 
dwar il-bażi legali tal-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
programm 'L-Ewropa għaċ-Ċittadini' għall-perjodu bejn l-2014 u l-2020,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni tat-22 ta' Ottubru 2008 bit-titolu 'Nikkomunikaw l-Ewropa fi Sħubija'2,

– wara li kkunsidra d-dokument ta' strateġija bit-titolu 'Nikkomunikaw dwar l-Ewropa, 
għall-Ewropa u mill-Ewropa'3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' April 2008 dwar aġenda Ewropea 
tal-kultura fl-era tal-globalizzazzjoni (2007/2211(INI))4,

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0266.
2 ĠU C 13, 20.1.2009, p. 3.
3 DĠ Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, Ġunju 2012.
4 ĠU C 247 E, 15.10.2009, p. 32.
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A. billi l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-kwistjonijiet li jirrigwardaw iż-żgħażagħ huma 
komponenti kruċjali tal-istrateġija Ewropa 2020 u tal-għan ewlieni tagħha li l-għadd 
ta' persuni li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien jitnaqqas għal anqas minn 10 % u li l-
għadd ta' żgħażagħ b'lawrja jew b'diploma jiżdied għal tal-anqas 40 %;

B. billi l-mobilità għat-tagħlim fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp personali u għall-ksib ta' ħiliet li huma meħtieġa fis-
suq tax-xogħol tal-UE; billi tikkontribwixxi wkoll għall-ħolqien u s-salvagwardja tal-
impjiegi u biex jitnaqqas il-faqar, u għandha impatt dirett f'termini kemm tal-irkupru 
ekonomiku tal-Ewropa fuq perjodu qasir ta' żmien kif ukoll tat-tkabbir u l-
produttività fit-tul tagħha;

C. billi l-iskambji ffaċilitati bil-mobilità tat-tagħlim fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ jgħinu biex tiġi żviluppata l-parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini fil-
koeżjoni u l-integrazzjoni Ewropej;

D. billi fl-2009 l-Ministri Ewropej responsabbli għall-edukazzjoni għolja stabbilew il-
mira li fl-2020 tal-inqas 20 % ta' dawk li jiggradwaw fiż-Żona Ewropea ta' 
Edukazzjoni Għolja għandhom ikunu għamlu perjodu ta' studju jew taħriġ barra mill-
pajjiż;

E. billi l-industriji kulturali u kreattivi Ewropej jikkontribwixxu ħafna għat-tixrid tad-
diversità kulturali u lingwistika, għall-ħolqien u s-salvagwardja tal-impjiegi u, b'mod 
aktar ġenerali, għall-benessri ekonomiku u soċjali tal-Ewropa, li għalhekk għandhom 
effett sekondarju pożittiv fuq setturi oħra tal-ekonomija, bħat-turiżmu u t-teknoloġiji 
diġitali;

F. billi n-negozji fis-settur kulturali u kreattiv għandhom rwol vitali fl-innovazzjoni fir-
rigward tal-iżvilupp xjentifiku, teknoloġiku u territorjali u b'hekk jgħinu lill-Ewropa 
tilħaq l-objettivi ta' tkabbir tagħha;

G. billi s-settur awdjoviżiv għandu rwol essenzjali ekonomiku, soċjali u politiku, 
pereżempju fil-ħolqien ta' impjiegi li jirrikjedu livell għoli ta' ħiliet orjentati lejn il-
futur, kif ukoll biex jipproteġi u jkompli jippromwovi l-pluraliżmu u l-libertà tal-
midja;

H. billi skont il-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-
Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali adottata fl-20 ta' Ottubru 2005, l-attivitajiet, l-
oġġetti u s-servizzi kulturali għandhom natura kemm ekonomika kif ukoll kulturali, 
billi jesprimu identitajiet, valuri u tifsiriet, u għalhekk m'għandhomx jiġu ttrattati 
bħallikieku għandhom biss valur kummerċjali;

I. billi l-kultura Ewropea hija ta' diversità u kwalità kbira u għandha tkun integrata 
aktar fl-isforzi diplomatiċi tal-Ewropa;

J. billi l-edukazzjoni u l-kultura aċċessibbli u ta' kwalità jirrappreżentaw strument 
ewlieni biex tissaħħaħ iċ-ċittadinanza Ewropea u jiġi indirizzat l-estremiżmu politiku
fl-Ewropa kollha;
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K. billi t-tisħiħ tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini huwa ta' importanza ewlenija għall-
Unjoni Ewropea, u għalhekk jeħtieġ li jkollna programm ta' ċittadinanza separat;

L. billi strateġija ta' komunikazzjoni tal-UE hija essenzjali sabiex jinħolqu rabtiet aħjar 
bejn l-Unjoni u ċ-ċittadini tagħha; billi l-midja soċjali u l-internet qed jintużaw 
dejjem iktar miċ-ċittadini Ewropej u jippreżentaw opportunità biex ikun hemm 
komunikazzjoni interattiva u kollaborattiva mal-politikanti u ma' dawk li jfasslu l-
politika;

M. billi l-isport fil-livell lokali huwa ta' importanza kruċjali fil-promozzjoni tal-attività 
fiżika tajba għas-saħħa u tal-inklużjoni soċjali;

Rakkomandazzjonijiet

Programmi attwali

(i) Ifakkar li l-programmi attwali tal-UE dwar l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ, il-midja u l-
kultura huma viċin iċ-ċittadini, għandhom rati għoljin ta' implimentazzjoni, 
jipproduċu effetti mifruxa u ta' lieva konsiderevoli, inklużi riżultati ekonomiċi 
sinifikanti, u jiġġeneraw valur miżjud Ewropew ċar u evidenti billi jinkoraġġixxu l-
mobilità, jiġbru r-riżorsi kollha u jsaħħu l-kooperazzjoni fost setturi u partijiet 
interessati differenti;

(ii) Jirrimarka li dawn il-programmi għandhom ukoll rwol importanti fit-tmexxija tal-
politiki nazzjonali fid-direzzjonijiet miftehma fil-livell Komunitarju u 
intergovernattiv;

(iii) Jinnota li l-Programm ta' Tagħlim tul il-Ħajja attwali jikkontribwixxi ferm għall-
iżvilupp individwali taċ-ċittadini Ewropej billi jorganizza skemi ta' mobilità fil-livell 
tal-UE u b'hekk jimmassimizza s-sinerġiji; ifakkar li l-programm għandu wkoll rwol 
importanti fil-koordinazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-politiki nazzjonali ta' 
edukazzjoni u taħriġ u l-istituzzjonijiet rilevanti fl-Istati Membri;

(iv) Ifakkar li għadd dejjem jikber ta' inizjattivi ta' suċċess ta' tagħlim mill-bogħod jeżistu 
fid-dinja kollha; jitlob l-inklużjoni ta' investiment f'inizjattivi onlajn ta' tagħlim mill-
bogħod u fl-edukazzjoni tal-ħiliet elettroniċi;

(v) Jenfasizza li l-programm Żgħażagħ fl-Azzjoni jirrinforza l-Istrateġija mġedda 
Żgħażagħ tal-UE (2010–2018) u jikkontribwixxi għal żieda fil-parteċipazzjoni taż-
żgħażagħ fil-livelli kollha, bil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali permezz tat-tagħlim 
nonformali u informali u permezz ta' azzjonijiet għas-settur tal-volontarjat, u bis-
sostenn tal-iżvilupp ta' politiki taż-żgħażagħ fl-livell nazzjonali u tal-UE;

(vi) Ifakkar li kemm il-programm MEDIA kif ukoll il-programm MEDIA Mundus 
jikkontribwixxu għas-sostenn u t-tisħiħ tas-settur Ewropew tal-produzzjoni tal-films 
u awdjoviżiv u tal-kooperazzjoni f'dak il-qasam bejn l-UE u l-pajjiżi terzi, kif ukoll 
għat-titjib tal-kompetittività tas-settur awdjoviżiv Ewropew; jenfasizza li dawn il-
programmi joħolqu valur miżjud Ewropew sinifikanti billi jappoġġaw id-
distribuzzjoni tax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej u jżidu ċ-ċirkolazzjoni tagħhom u 
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l-għadd ta' nies li jarawhom kemm fl-UE kif ukoll barra l-UE;

(vii) Jenfasizza li l-għan tal-programm MEDIA huwa li jħares u jsaħħaħ id-diversità 
kulturali u lingwistika tal-Ewropa u l-wirt ċinematografiku u awdjoviżiv tagħha, billi 
jiggarantixxi l-aċċessibbiltà tal-pubbliku għal dan tal-aħħar;

(viii) Ifakkar li l-programm Kultura 2007 għandu effetti mifruxa ekonomiċi sinifikanti u 
għandu rwol uniku fl-appoġġ tal-kooperazzjoni fl-isfera kulturali u fit-tħeġġiġ tad-
diversità kulturali u lingwistika tal-Ewropa;

(ix)  Jenfasizza li l-kooperazzjoni fl-isfera kulturali u edukattiva fi ħdan l-sforzi 
diplomatiċi tal-UE se jkollha wkoll effetti sinifikanti ekomomiċi u effetti kollaterali 
pożittivi oħra;

(x) Ifakkar li l-programm attwali L-Ewropa għaċ-Ċittadini jinvolvi aktar minn miljun 
ċittadin fis-sena fil-proġetti tiegħu u jikkontribwixxi ferm għall-iżvilupp taċ-
ċittadinanza attiva u l-ħidma volontarja, kif ukoll għas-sensibilizzazzjoni dwar il-
valuri Ewropej bħas-solidarjetà, in-nondiskriminazzjoni u d-diversità kulturali; 
jinnota li l-programm il-ġdid propost joħloq valur miżjud billi jġib l-Unjoni aktar fil-
qrib taċ-ċittadini tagħha u joħloq dibattitu transkonfinali;

Proposta tal-Kummissjoni dwar 'Erasmus Għal Kulħadd'

(xi) Jinnota li l-proposta tal-Kummissjoni tgħaqqad l-programmi eżistenti Tagħlim Tul il-
Ħajja u Żgħażagħ fl-Azzjoni, u tinkludi wkoll kapitolu separat għall-isport, 
b'konformità mar-responsabbiltajiet ġodda tal-UE f'dan il-qasam; jikkunsidra l-
pakkett finanzjarju propost ta' EUR 17 299 000 000 bħala l-minimu assolut, meta 
jitqiesu l-ambizzjonijiet u l-ambitu tal-programm il-ġdid; jenfasizza wkoll li l-
ammont limitat ħafna previst għas-setturi kollha involuti, b'mod partikolari l-isport, 
ma jistax jitnaqqas bla ma jipperikola l-effiċjenza tal-politiki;

(xii) Jinnota li l-proposta tal-Kummissjoni ma tkoprix il-benefiċjarji u l-azzjonijiet fil-
mira kollha inklużi fil-programmi attwali: pereżempju, mhux se jibqa' jkun hemm 
allokazzjoni baġitarja separata għall-mobbiltà tal-adulti; jinnota wkoll, fir-rigward 
tal-edukazzjoni għolja, li l-pjan tal-Kummissjoni li teskludi studenti dottorali ta' 
Erasmus Mundus mill-kamp ta' applikazzjoni tal-programm Erasmus Għal Kulħadd 
u tittrasferixxi l-finanzjament għas-sostenn tal-mobbiltà tagħhom lill-programm 
Orizzont 2020 jeħtieġ li jkun immonitorjat mill-qrib, peress li dan il-pjan jista' 
jdgħajjef ir-rabta bejn ir-riċerka u l-edukazzjoni għolja (li l-ħtieġa għaliha hi 
mtennija kontinwament mill-Proċess ta' Bologna) u jipperikola l-istrateġiji ta' 
stabbiliment iffaċilitati matul l-aħħar tliet snin permezz tal-programm eżistenti 
Erasmus Mundus, u jista' jonqos ukoll milli jqis l-aspett edukattiv tad-dottorati ta' 
Erasmus Mundus, u għalhekk jillimitahom għar-riċerka applikata;

(xiii) Jirrakkomanda bil-qawwa li l-allokazzjonijiet għal kull settur tal-edukazzjoni, i.e. l-
edukazzjoni skolastika, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni għolja u 
t-tagħlim tal-adulti, kif ukoll għaż-żgħażagħ kif deskritt fin-nota spjegattiva tal-
proposta, jiġu inkorporati fil-bażi legali, sabiex isiru legalment vinkolanti u soġġetti 
għad-deċiżjoni tal-awtorità baġitarja; huwa preokkupat dwar il-fatt li l-
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allokazzjonijiet minimi proposti jammontaw biss għal 56 % tal-baġit totali; 
jenfasizza l-ħtieġa għal ċifra ogħla sabiex ikun żgurat finanzjament affidabbli għas-
setturi differenti; jirrakkomanda wkoll li jiġi previst rieżami ta' nofs it-term tal-
allokazzjonijiet mill-Parlament abbażi tar-rapport ta' evalwazzjoni tal-Kummissjoni;

(xiv) Jiġbed l-attenzjoni dwar il-livell allarmanti attwali ta' qgħad fost iż-żgħażagħ, u 
jinnota bi preokkupazzjoni li l-politika għaż-żgħażagħ ma tingħatax biżżejjed 
importanza fil-proposta tal-Kummissjoni; jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu kapitolu 
separat u linja baġitarja separata għal attivitajiet orjentati lejn iż-żgħażagħ;

(xv) Jinnota l-inklużjoni fil-proposta għal programm 'Erasmus Għal Kulħadd' biex bih tiġi 
ffinanzjata l-mobbiltà fil-livell ta' masters; jenfasizza li dan ma għandux 
jissostitwixxi s-sistemi għall-għotjiet diġà fis-seħħ, u jenfasizza l-importanza li jiġu 
introdotti limiti minimi ta' introjtu kontinġenti sabiex isir soċjalment sostenibbli, 
speċjalment fi żminijiet ta' kriżi;

(xvi) Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi inkluż impenn qawwi lejn l-inklużjoni soċjali billi jkun 
żgurat aċċess ugwali għal mobbiltà tat-tagħlim tul l-edukazzjoni u t-taħriġ u fil-livelli 
kollha; f'dan ir-rigward, jinnota l-importanza li tiġi żgurata l-parteċipazzjoni fl-
opportunitajiet li tkun imfassla għal kull individwu, speċjalment għal studenti 
b'introjtu baxx;

(xvii) Jinnota li l-Garanzija Ewropea għaż-Żgħażagħ, bl-appoġġ xieraq, tista' tiġġenera 
riżultati ekonomiċi relevanti lil hinn mill-perjodu ta' żmien 2014;

(xviii) Jinnota li l-programm tal-isport tal-UE jista' jibni fuq l-esperjenza tal-azzjonijiet 
preparatorji biex jiżviluppa dimensjoni tal-UE fl-isport, kif previst fl-Artikolu 165 
tat-Trattat ta' Lisbona, b'mod speċifiku fir-rigward tal-inklużjoni soċjali;

Proposta tal-Kummissjoni dwar 'Ewropa Kreattiva'

(xix) Jinnota l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tgħaqqad il-programmi eżistenti MEDIA, 
MEDIA Mundus u Kultura 2007; jenfasizza, madanakollu, li l-fużjoni ta' dawn il-
programmi tista' ddgħajjef is-suċċess li qed jinkiseb bħalissa fl-oqsma kkonċernati; 
jirrimarka li għal raġunijiet ta' trasparenza u viżibbiltà, huwa kruċjali li jinħolqu 
allokazzjonijiet baġitarji separati u linji baġitarji separati għal MEDIA, Kultura u l-
oqsma transsettorjali;

(xx) Jinnota li l-Kummissjoni tipprevedi baġit ta' EUR 1 801 000 000; jikkunsidra dan 
bħala l-minimu assolut biex jiġi żgurat il-funzjonament sħiħ tal-programm 
multiannwali l-ġdid li ġie propost; jenfasizza li r-riżorsi limitati ħafna previsti għal 
Kultura u MEDIA ma jistgħux jitnaqqsu aktar mingħajr periklu għall-effikaċja 
tagħhom;

(xxi) Jirrimarka li l-allokazzjonijiet indikattivi previsti għal MEDIA, Kultura u l-oqsma 
transsettorjali mhumiex stabbiliti fil-bażi legali iżda huma stabbiliti biss fin-nota 
spjegattiva tal-proposta; jenfasizza li distinzjoni ċara bejn l-oqsma trid tiġi 
inkorporata fil-bażi legali sabiex issir leglament vinkolanti u soġġetta għad-deċiżjoni 
tal-awtorità baġitarja;
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(xxii) Jenfasizza li minħabba n-nuqqas attwali, jew in-natura marġinali, tal-investiment fis-
settur kulturali f'bosta programmi u intestaturi baġitarji tal-UE jeħtieġ li jiġi evitat li 
jinħela l-potenzjal tas-settur kulturali biex jixpruna l-innovazzjoni u li b'hekk tintilef 
opportunità għall-promozzjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv;

(xxiii) Jasserixxi li l-azzjonijiet imnedija mill-programm Ewropa Kreattiva għandhom 
isegwu objettivi u riżultati li ma jqisux biss fatturi ekonomiċi iżda wkoll 
kunsiderazzjonijiet soċjali u kulturali, bi qbil man-natura doppja ta' dan is-settur;

(xxiv) Jilqa' l-idea ta' strument finanzjarju biex jindirizza l-problema tad-diffikultajiet tal-
operaturi fis-settur kulturali u kreattiv biex jakkwistaw il-kreditu, u jirrakkomanda li 
l-garanziji offruti lil intermedjarji finanzjarji permezz ta' dak l-istrument ikunu 
pprovduti fuq il-bażi ta' portafolli bbilanċjati u rranġati minn qabel u li jiġi żgurat 
aċċess ugwali għall-Istati Membri kollha u għal kull tip ta' operatur, kemm jekk 
għall-profitt kif ukoll jekk mhux għall-profitt, kif ukoll ġestjoni trasparenti u 
sorveljata;

Proposta tal-Kummissjoni dwar 'Ewropa għaċ-Ċittadini'

(xxv) Jinnota li l-pakkett finanzjarju propost għall-implimentazzjoni ta' dan il-programm 
jammonta għal EUR 229 000 000, u jirrappreżenta biss żieda limitata ħafna meta 
mqabbel mal-baġit tal-programm eżistenti; jenfasizza li dan l-ammont huwa minimu 
assolut jekk irid jiġi żgurat il-funzjonament sħiħ tal-programm propost;

(xxvi) Jinnota bi preokkupazzjoni li l-allokazzjonijiet indikattivi għal kull qasam mhumiex 
stabbiliti fil-proposta jew fl-annessi tagħha; jenfasizza li dawn l-allokazzjonijiet iridu 
jiġu inkorporati fil-bażi legali sabiex ikunu soġġetti għad-deċiżjoni tal-awtorità 
baġitarja;

(xxvii) Jenfasizza li l-pakkett finanzjarju għall-programm il-ġdid għandu jkun ugwalment 
disponibbli għall-gruppi kollha li qegħdin jipparteċipaw;

(xxviii) Jirrakkomanda bil-qawwa li tingħata prijorità baġitarja lil proġetti żgħar u faċilment 
aċċessibbli li huma kemm jista' jkun qrib iċ-ċittadini;

(xxix) Jinsisti bil-qawwa li l-proposta tal-Kummissjoni dwar 'Ewropa għaċ-Ċittadini' 
għandha tiġi adottata permezz tal-proċedura ta' kodeċiżjoni;

Osservazzjonijiet ġenerali

(xxx) Jissottolinja l-importanza tal-flessibbiltà fir-rigward tan-nefqa multiannwali, u 
jinnota li l-eżistenza ta' intestaturi żgħar bħall-Intestatura 3b attwali tostakola r-
riallokazzjoni tal-fondi bejn il-programmi; iħeġġeġ li l-intestaturi u s-subintestaturi ż-
żgħar jiġu evitati fil-QFM li jmiss;

(xxxi) Ifakkar li l-investiment mill-Fond Soċjali Ewropew u mill-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali għandu jirrappreżenta aktar minn EUR 72 biljun għall-
edukazzjoni u t-taħriġ u EUR 60 biljun għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-perjodu 
2007-2013; iqis li jeżistu opportunitajiet biex miżuri kulturali jiġu ffinanzjati skont 
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għadd ta' programmi tal-Unjoni, bħall-Fondi Strutturali jew strumenti ta' azzjoni 
esterna; għalhekk, jenfasizza l-importanza li jiġu mmassimizzati s-sinerġiji u l-effetti 
multiplikaturi bejn partijiet differenti tal-baġit, partikolarment bejn il-politiki 
strutturali, minn naħa waħda, u l-politiki dwar l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-kultura, 
min-naħa l-oħra;

(xxxii) Jitlob attenzjoni partikolari biex jiġi żgurat li l-mobbiltà tat-tagħlim għall-adulti 
(inklużi ħaddiema u studenti adulti) tkun eliġibbli għal finanzjament skont il-Fondi 
Strutturali, u li l-aċċess għal tali finanzjament isir aktar faċli;

(xxxiii) Jirrakkomanda titjib fl-aċċessibbiltà taċ-ċittadini u l-partijiet interessati għall-
opportunitajiet fil-proposta tal-QFM li jmiss; f'dan ir-rigward, iqis li huwa importanti 
li l-piżijiet amministrattivi u finanzjarji marbuta mal-programmi tal-UE jiġu 
ssimplifikati;

(xxxiv) Iqis li l-NGOs huma atturi importanti għall-ilħuq tal-għanijiet stabbiliti fil-QFM li 
jmiss, u jirrakkomanda bil-qawwa li r-rwol tagħhom bħala atturi ewlenin fid-djalogu 
ċivili Ewropew, għandu jiġi rikonoxxut u li għandhom jingħataw sostenn 
amministrattiv u finanzjarju adegwat, speċjalment fi żminijiet ta' kriżi;

(xxxv) Jenfasizza l-importanza tal-Istrument Ewropew ta' Viċinat fil-promozzjoni tal-
mobbiltà u s-sostenn tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi tal-PEV; ifakkar, f'dan il-kuntest, fil-
bżonn li jinżamm bilanċ fit-tqassim tal-fondi bejn id-dimensjoni tan-nofsinhar tal-
PEV u d-dimensjoni tal-Lvant tagħha;

(xxxvi) Ifakkar li l-midja soċjali u l-internet qegħdin jintużaw dejjem aktar miċ-ċittadini 
Ewropej bħala sors ta' aħbarijiet u kontenut kulturali, kif ukoll bħala opportunità biex 
ikun hemm komunikazzjoni interattiva u kollaborattiva mal-politikanti u ma' dawk li 
jfasslu l-politika; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jużaw il-midja soċjali u 
strumenti onlajn oħra u jkollhom interazzjoni aktar attiva maċ-ċittadini, pereżempju 
permezz ta' programmi bħal Nikkondividu l-Ewropa; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-
UE jagħmlu aktar informazzjoni tas-settur pubbliku disponibbli għall-użu mill-ġdid;

(xxxvii) Jirrakkomanda bil-qawwa li l-komunikazzjoni tingħata l-bażi legali tagħha, kif ukoll 
li jiżdiedu l-impenji u l-pagamenti għall-azzjonijiet ta' politika tal-komunikazzjoni, 
sabiex ikun hemm djalogu aħjar maċ-ċittadini.
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