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SUĠĠERIMENTI
Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-kumitat
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:
– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament, il-Kunsill tal-UE u lKummissjoni dwar tfassil aħjar tal-liġijiet tat-13 ta' April 2016, partikolarment lArtikoli 20 u 24 tiegħu dwar il-valutazzjoni ex-post tal-leġislazzjoni eżistenti,
1. Jilqa' għadd ta' miżuri ta' simplifikazzjoni f'termini ta' ġestjoni ta' programm li ilhom fisseħħ sa mill-2014;
2. Jiddispjaċih li n-nuqqas ta' kapaċità finanzjarja, flimkien mal-ostakoli amministrattivi u
regulatorji, huma uħud mill-ostakoli ewlenin għal applikanti potenzjali; iħeġġeġ lillKummissjoni, lill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura
(EACEA) u lill-Uffiċċji Nazzjonali ta' Ewropa Kreattiva biex jippruvaw jindirizzaw issottorappreżentanza ta' operaturi kulturali fost l-organizzazzjonijiet iffinanzjati u fost ċerti
setturi fis-subprogramm Kultura;
3. Jistenna bil-ħerqa li jara l-ewwel riżultati tal-Faċilità ta' Garanzija Finanzjarja li ġiet
imnedija fl-2016; jistenna li dan l-istrument tas-suq il-ġdid, billi jiffaċilita l-aċċess għal
self għal SMEs u mikrointrapriżi, li jgħin biex il-finanzjament ta' proġetti kulturali u
kreattivi, li huma setturi li jammontaw għal 4,4 % tal-PDG tal-UE u 3,8 % tal-forza taxxogħol tagħhom, sabiex dawn jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom bħala sors promettenti ta'
tkabbir u impjiegi u bħala mutur għall-kompetittività, id-diversità kulturali u lkooperazzjoni transkonfinali; jiddispjaċih ħafna, madankollu, li l-Faċilità se tiffunzjona
b'mod operattiv biss f'dawk il-pajjiżi fejn diġà hemm fis-seħħ strument simili;
4. Jinnota li r-rati ta' implimentazzjoni li kienu konsistentement, jew kważi, fil-livell ta'
100 % fl-2014 u fl-2015, ikomplu jixhdu r-rilevanza kontinwa tal-programm; jara każ ċar,
fid-dawl ta' dan ir-riżultat eċċellenti, biex il-finanzjament jinżamm stabbli jew anke
jiżdied, fis-snin li ġejjin, filwaqt li jitqies il-profil tal-baġit differit tal-Faċilità;
5. Jilqa', fid-dawl tal-influss sinifikanti ta' migranti u ta' rifuġjati fl-UE tul is-snin li
għaddew, id-dimensjoni interkulturali dejjem akbar tal-programm, li wieħed jittama li
twassal għal aktar proġetti li jsaħħu d-diversità kulturali u d-djalogu interkulturali u
jippromwovu l-multilingwiżmu sa mill-2017; jenfasizza li dan għandu jkun appoġġjat
bħala komponent regolari tal-programm, peress li l-integrazzjoni kulturali hija probabbli li
tibqa' sfida f'ħafna pajjiżi tal-UE għas-snin li ġejjin.

AD\1111430MT.docx

3/4

PE592.201v02-00

MT

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI
Data tal-adozzjoni

8.12.2016

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:
–:
0:

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul
Denanot, Gérard Deprez, Bill Etheridge, José Manuel Fernandes, Eider
Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk,
Ivana Maletić, Vladimír Maňka, Clare Moody, Andrey Novakov, Paul
Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek
Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Bill Etheridge, Nils Torvalds, Derek Vaughan

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2))
preżenti għall-votazzjoni finali

José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, Claudia
Schmidt

PE592.201v02-00

MT

25
3
1

4/4

AD\1111430MT.docx

