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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, 

bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jirrikonoxxi l-isfidi li jħabbtu wiċċhom magħhom ir-reġjuni tal-fruntiera u jenfasizza li 

d-disparitajiet soċjoekonomiċi, inklużi d-differenzi kulturali u tal-lingwa, bejn reġjuni 

tal-fruntiera differenti, jistgħu jxekklu l-integrazzjoni, jillimitaw l-interazzjoni u jnaqqsu 

l-opportunitajiet għall-persuni u n-negozji fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera; 

2. Jenfasizza li l-UE kkontribwiet b'mod pożittiv għall-iżvilupp ta' reġjuni tal-fruntiera u li 

programmi ta' finanzjament futuri għandhom ikomplu bl-aktar mod effettiv u effiċjenti, 

filwaqt li jiffokaw fuq oqsma ta' valur miżjud Ewropew partikolarment kbir u jiżguraw 

li s-soluzzjoni tad-diffikultajiet tal-fruntiera hija fil-qalba tal-programmi ta' 

kooperazzjoni transfruntiera; 

3. Jistipula li l-politika ta' koeżjoni għandha tkompli tappoġġja lill-persuni vulnerabbli u 

emarġinati, billi tindirizza ż-żieda fl-inugwaljanzi u tiżviluppa s-solidarjetà permezz ta' 

investimenti fl-edukazzjoni, it-taħriġ u l-kultura, u billi tagħti attenzjoni partikolari lill-

programmi ta' kooperazzjoni transfruntiera ffokati fuq l-ostakoli kulturali, territorjali u 

amministrattivi eżistenti u l-isfidi futuri f'dawk ir-reġjuni; 

4. Jenfasizza li l-fruntieri tal-UE jikkonsistu fi fruntieri kemm tal-art kif ukoll marittimi, li 

jridu jiġu meqjusa; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni, għaldaqstant, tħares lejn l-isfidi tar-

reġjuni tal-fruntiera marittima sabiex tippermetti analiżi olistika tal-ostakoli li jħabbtu 

wiċċhom magħhom ir-reġjuni tal-fruntiera kollha, kif ukoll tal-kooperazzjoni u t-tkabbir 

potenzjali għal dawk ir-reġjuni kollha; 

5. Jissottolinja l-importanza ta' programmi ta' kooperazzjoni transfruntiera, inklużi 

programmi makroreġjonali u interreġjonali fil-finanzjament ta' attivitajiet edukattivi, 

kulturali, kreattivi, sportivi, artistiċi u oħrajn li l-valur miżjud Ewropew tagħhom 

iqarreb liċ-ċittadini lejn xulxin, joħloq sinerġiji transfruntiera, irawwem il-fiduċja 

reċiproka u l-fehim, u jgħin biex jiġu indirizzati forom differenti ta' preġudizzji u 

sterjotipi fir-reġjuni tal-fruntiera; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-potenzjal tal-industriji 

kulturali u kreattivi (CCIs), b'konformità mal-Istrateġiji ta' Speċjalizzazzjoni Intelliġenti 

u l-għadd kbir ta' proġetti INTERREG iddedikati għall-kultura u l-patrimonju, li juri li 

hemm xewqa kbira fost ir-reġjuni tal-fruntiera li jinvestu f'assi kulturali tradizzjonali 

konġunti kif ukoll fl-iżvilupp ta' proġetti kreattivi moderni, industriji kreattivi u proġetti 

tal-patrimonju; itenni l-fehma tiegħu li l-appoġġ finanzjarju tal-UE huwa kruċjali għal 

dawn l-inizjattivi u għandu għalhekk jiġi msaħħaħ aktar fil-QFP li jmiss, b'mod 

partikolari permezz ta' appoġġ mill-fondi tal-FSIE; jistieden lill-Kummissjoni 

tidentifika u trawwem sinerġiji bejn il-prijoritajiet lokali u l-istrateġiji u l-objettivi 

eżistenti tal-UE, u tiżviluppa l-potenzjal sħiħ tar-reġjuni tal-fruntiera; 

6. Jindika l-kumplessitajiet tal-qafas attwali għall-programmi ta' kooperazzjoni 

transfruntiera, kif ukoll id-diffikultajiet strutturali u l-piżijiet amministrattivi li l-

benefiċjarji potenzjali jiffaċċjaw matul it-tħejjija ta' tali proġetti; jilqa', f'dan ir-rigward, 

il-miżuri ta' semplifikazzjoni mressqa għall-perjodu ta' wara l-2020 u jikkunsidrahom 

bħala pass importanti f'dawk li huma semplifikazzjoni u titjib tal-implimentazzjoni u l-



 

PE620.999v02-00 4/10 AD\1156820MT.docx 

MT 

aċċessibilità tal-programmi ta' kooperazzjoni transfruntiera;  

7. Ifakkar fl-importanza tal-kultura u tal-wirt kulturali fir-rigward tal-prosperità 

ekonomika tal-bliet u r-reġjuni, u jistieden għalhekk lill-Istati Membri jadottaw il-

miżuri kollha meħtieġa biex jissalvagwardjaw u jippromwovu b'mod effettiv il-wirt 

kulturali tanġibbli u intanġibbli tagħhom, u biex f'dan ir-rigward jużaw l-għodod kollha 

disponibbli tal-politika ta' koeżjoni; 

8. Jitlob li jkun hemm strateġija ta' informazzjoni ġdida dwar il-kooperazzjoni 

transfruntiera u reġjonali sabiex ikun hemm tqarrib lejn l-abitanti tar-reġjuni tal-

fruntiera, tiżdied is-sensibilizzazzjoni tagħhom dwar l-opportunitajiet li jinġiebu mill-

programmi transfruntiera tal-UE, u għaldaqstant jingħata kontribut lil bidla fl-

attitudnijiet favur mentalità aktar miftuħa dwar kwistjonijiet reġjonali u transfruntiera; 

9. Jenfasizza l-importanza tal-isport għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tar-reġjuni 

transfruntiera, kif muri mill-għadd kbir ta' proġetti ta' kooperazzjoni territorjali li użaw 

l-isport bħala għodda għall-integrazzjoni soċjali u kulturali; 

10. Jinkoraġġixxi liż-żgħażagħ jaġixxu, jipparteċipaw u jinvolvu ruħhom fl-aspetti kollha 

tal-iżvilupp tas-soċjetà reġjonali u transfruntiera; jappoġġja l-ideat u l-attivitajiet 

transfruntiera fil-qasam taż-żgħażagħ, bħall-ħolqien ta' pjattaformi għall-iskambju tal-

ideat u l-aħjar prattika, is-sensibilizzazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni dwar il-

kooperazzjoni transfruntiera, u t-tixrid ta' informazzjoni permezz tal-midja soċjali u 

midja sabiex jittejbu l-parteċipazzjoni u l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ fil-proġetti 

transfruntiera; 

11. Jenfasizza n-nuqqas ta' informazzjoni dwar opportunitajiet iffinanzjati mill-UE dwar 

programmi ta' kooperazzjoni transfruntiera fir-reġjuni tal-fruntiera tal-UE; jistieden lill-

Istati Membri jtejbu t-tixrid ta' informazzjoni dwar kwistjonijiet transfruntiera, eż. billi 

joħolqu punti uniċi ta' kuntatt; 

12. Jenfasizza l-ħtieġa ta' impenn finanzjarju aktar sostanzjali għall-promozzjoni ta' 

attivitajiet sportivi transfruntiera u b'mod partikolari għall-kostruzzjoni ta' infrastrutturi 

fuq skala żgħira għall-isport tal-massa; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-kultura u l-edukazzjoni bħala prijorità 

orizzontali għall-ġenerazzjoni li jmiss ta' programmi fil-qafas tal-politika ta' koeżjoni; 

14. Jappoġġja b'mod qawwi r-rwol tal-proġetti u l-programmi transfruntiera fit-titjib tal-

edukazzjoni taż-żgħażagħ, l-impjegabilità, l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ 

fis-soċjetà bl-indirizzar determinat tal-problemi soċjali li ż-żgħażagħ jiffaċċjaw fir-

reġjuni tal-fruntiera, bħall-qgħad u r-radikalizzazzjoni; jitlob li jkun hemm 

kooperazzjoni aktar sistematika bejn ir-reġjuni tal-fruntiera bl-għan li jittejbu l-

opportunitajiet għaż-żgħażagħ fl-impjiegi, l-edukazzjoni, it-taħriġ, il-kultura, l-isport u 

oqsma oħra tal-politika soċjali; 

15. Jenfasizza l-fatt li l-ostakoli tal-lingwa għadhom ostakolu importanti għall-

kooperazzjoni transfruntiera, speċjalment fiż-żoni tal-fruntieri mingħajr tradizzjoni 

antika ta' kooperazzjoni; jinnota li l-lingwa hija fattur importanti għat-tisħiħ tal-fiduċja u 

tgħin biex jiġu mmitigati d-diffikultajiet soċjokulturali; jemmen li użu aktar immirat tal-

FSIE, kif ukoll finanzjament imtejjeb għat-teknoloġiji tal-lingwi, jista' jtejjeb il-
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komunikazzjoni u b'hekk jagħti appoġġ lill-poromozzjoni sistematika tal-

multilingwiżmu u d-diversità lingwistika Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ fir-reġjuni 

tal-fruntieri, mill-edukazzjoni fit-tfulija bikrija 'l quddiem, anke permezz tal-

organizzazzjoni ta' avvenimenti sportivi u kulturali; 

16. Jemmen li l-kooperazzjoni transfruntiera bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ 

għandha tiġi msaħħa billi jiġu ffaċilitati żjarat tal-iskola u attivitajiet extrakurrikulari 

transfruntiera għat-tfal minn età żgħira ħafna sabiex it-tfal jingħataw l-opportunità 

unika, li tmur lil hinn mill-klassi, li jkollhom kuntatt dirett u esperjenza personali mad-

diversità tal-kulturi, il-lingwi u l-istorja tal-ġirien tagħhom; 

17. Jinnota li xi żoni tal-fruntiera jikkondividu lingwa komuni li mhijiex lingwa uffiċjali 

tal-UE; jemmen li livelli miżjuda ta' finanzjament għat-tagħlim u l-promozzjoni tal-

lingwi transfruntiera li jintżaw anqas isaħħu l-kooperazzjoni, iżidu l-mobilità minn naħa 

għall-oħra tal-fruntieri, u jarrikkixxu d-diversità kulturali u l-wirt ta' dawk iż-żoni; 

18. Itenni li huwa essenzjali li jinġiebu flimkien atturi ewlenin mill-komunità tar-riċerka, 

in-negozju, l-edukazzjoni għolja, l-awtoritajiet pubbliċi u s-soċjetà ċivili; jistieden lill-

Istati Membri jiffaċilitaw sħubijiet transfruntiera fost l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u 

t-taħriġ kif ukoll bejniethom u l-intrapriżi fir-reġjuni tal-fruntieri sabiex jippromwovu l-

mobilità tal-istudenti, l-għalliema, il-persunal tat-taħriġ u l-persunal amministrattiv, kif 

ukoll tal-kandidati dottorali u tar-riċerkaturi, inklużi l-Edukazzjoni u t-Taħriġ 

Vokazzjonali (ETV); jenfasizza li l-użu tal-multilingwiżmu fi ħdan sħubijiet 

transfruntiera bħal dawn jista' jgħin biex iħejji lill-gradwati biex jidħlu fis-suq tax-

xogħol fuq iż-żewġ naħat tal-fruntieri; hu tal-fehma li għandha tingħata importanza 

wkoll lil-Lingwi Minoritarji Reġjonali (RMLs), li huma dejjem f'riskju li jintilfu jekk 

ma jiġux stabbiliti politiki lingwistiċi qawwija; jemmen li l-finanzjament fil-livell 

Ewropew għandu jkompli għall-preservazzjoni u l-appoġġ tal-lingwi minoritarji 

reġjonali; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita inizjattivi transfruntiera u tipi differenti ta' 

skambju, u attivitajiet interkulturali u edukattivi mmirati biex żidu l-kuxjenza taċ-

ċittadini fir-rigward ta' rekwiżiti leġiżlattivi u amministrattivi fir-reġjuni tal-fruntiera kif 

ukoll biex itejbu l-kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet lokali u l-istituzzjonijiet 

kulturali u edukattivi; 

20. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiffaċilitaw u jinkoraġġixxu r-rikonoxximent reċiproku u 

fehim aħjar taċ-ċertifikati, id-diplomi, u l-kwalifiki vokazzjonali u professjonali bejn 

reġjuni ġirien; jinkoraġġixxi, għalhekk, l-inklużjoni ta' ħiliet speċifiċi fil-kurrikulu bl-

għan li jiżdiedu l-opportunitajiet ta' impjieg transfruntier, inklużi l-validazzjoni u r-

rikonoxximent tal-ħiliet; 

21. Jinkoraġġixxi l-ġbir flimkien tas-servizzi pubbliċi u l-isforzi konġunti f'reġjuni tal-

fruntiera ġirien bl-għan li tiġi żviluppata sensiela ta' interventi mmirati biex jiġu 

appoġġjati l-adulti b'livell baxx ta' ħiliet jew kwalifiki baxxi f'reġjuni tal-fruntiera u biex 

jiġu megħjuna jtejbu l-litteriżmu, in-numeriżmu u l-ħiliet diġitali tagħhom billi 

jakkwistaw sett usa' ta' kompetenzi u kwalifiki ogħla; 

22. Jinkoraġġixxi l-kooperazzjoni transfruntiera u programmi għal taħriġ vokazzjonali 

doppju fost reġjuni tal-fruntiera differenti; huwa tal-opinjoni li kooperazzjoni 
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transfruntiera aħjar u l-investiment fil-ħiliet fir-reġjuni tal-fruntiera jgħinu biex tiġi 

eliminata d-diskrepanza eżistenti fil-ħiliet, jitnaqqsu l-faqar, il-qgħad u l-esklużjoni 

soċjali u jiġu indirizzati n-nuqqasijiet ta' ħiliet u l-eżodu tal-imħuħ f'dawk iż-żoni 

periferiċi; 

23. Jemmen li l-multikulturaliżmu huwa partikolarment rilevanti għar-reġuni tal-fruntiera; 

jinkoraġġixxi b'mod qawwi l-kooperazzjoni kulturali transfruntiera fir-reġjuni tal-

fruntiera u bejniethom billi tissaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn il-persuni kreattivi u l-

atturi kulturali, bħall-artisti u r-rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet kulturali, 

amministrazzjonijiet u netwerks fi proġetti transfruntiera u trans-Ewropej speċifiċi; 

24. Itenni li l-mobilità tal-artisti u l-professjonisti kulturali saret imprezzabbli fil-

promozzjoni tal-progress kulturali u soċjali tal-Ewropa u fl-iżvilupp tal-wirt kulturali 

reġjonali, nazzjonali u Ewropew; hu tal-fehma li kooperazzjoni transfruntiera b'saħħitha 

fil-qasam tal-industriji kulturali u kreattivi (CCIs), b'attenzjoni partikolari fuq il-

mikrointrapriżi u l-SMEs (anke permezz tar-raggruppament tal-impriżi), l-NGOs u l-

assoċjazzjonijiet żgħar, tista' tgħin biex jinħolqu valur soċjoekonomiku, impjiegi 

sostenibbli u tkabbir, b'mod partikolari għaż-żgħażagħ, kif ukoll biex jitrawmu d-

diversità kulturali u lingwistika u l-innovazzjoni; hu tal-fehma wkoll li din il-

kooperazzjoni se tgħin biex jinbnew pontijiet bejn iċ-ċittadini, tiżdied il-komprensjoni 

reċiproka, jiġu indirizzati sfidi komuni, tissaħħaħ id-diplomazija kulturali u tinħoloq 

identità Ewropea, permezz ta' inizjattivi konġunti fuq proġetti relatati mal-wirt kulturali 

tanġibbli u intanġibbli u fuq proġetti relatati mal-patrimonju, pereżempju permezz ta' 

faċilitajiet konġunti tal-kura tat-tfal, edukazzjoni multilingwi aċċessibbli jew sħubiji 

bejn l-istituzzjonijiet edukattivi; jenfasizza l-importanza tas-CCIs fil-promozzjoni u l-

preservazzjoni tad-diversità kulturali, fit-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali, fit-twettiq ta' rwol 

ewlieni fir-riidustrijalizzazzjoni tal-Ewropa u fl-ixkattar ta' riperkussjonijiet pożittivi 

mill-innovazzjoni f'ħafna setturi oħra; 

25. Jemmen li l-iżvilupp ta' kooperazzjoni kulturali transfruntiera jagħmel kontribut 

essenzjali għall-iżvilupp sostenibbli tat-territorji transfruntiera, billi għandu impatt fuq 

l-ekonomija, il-koeżjoni soċjali u l-ambjent; jistieden lill-Kummissjoni, flimkien mal-

Istati Membri, tfassal approċċ strateġiku komuni għall-iżvilupp u l-appoġġ tal-Industriji 

Kulturali u Kreattivi, li joħloq konnessjoni bejn dawn l-industriji u s-soċjetà u l-

ekonomija sabiex jippromwovu t-tkabbir intelliġenti u sostenibbli fir-reġjuni tal-

fruntiera tal-UE; 

26. Jenfasizza l-ostakoli eċċessivi li jeżistu għall-industriji kulturali u kreattivi fir-rigward 

tal-aċċessar għall-finanzjament, minħabba n-natura u d-daqs tagħhom (is-CCIs huma 

prinċipalment mikronegozji u SMEs), kif ukoll id-diffikultajiet li jinħolqu minħabba l-

prestazzjoni ekonomika, li sikwit tkun aktar batuta, ta' xi reġjuni tal-fruntiera; itenni l-

opinjoni tiegħu li huwa tal-akbar importanzi li jiġu żviluppati ħiliet kulturali, kreattivi u 

intraprenditorjali ħalli dawk in-nuqqasijiet strutturali jingħelbu; 

27. Jissottolinja li r-reġjuni għandhom il-kapaċità ppruvata li jiżviluppaw kooperazzjoni 

transfruntiera fis-settur tas-CCIs, u jinnota l-effetti pożittivi tal-ispeċjalizzazzjoni 

intelliġenti; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżommu u jsaħħu l-politiki 

eżistenti f'dan il-qasam, u jużaw b'mod effettiv il-finanzjament disponibbli taħt 

programmi tal-UE u l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE); 
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28. Jemmen li l-politika ta' koeżjoni tista' tikkontribwixxi b'mod pożittiv għall-ħolqien ta' 

ideat u possibilitajiet ġodda għall-kooperazzjoni bejn mużewijiet, orkestri, proġetti 

transfruntiera tar-radju u tat-televiżjoni fir-reġjuni tal-fruntiera billi tindirizza d-

diffikultajiet legali u finanzjarji li l-artisti jkollhom bil-proġetti transfruntiera komuni 

tagħhom; 

29. Jappoġġja b'mod qawwi l-proġetti kulturali transfruntiera u l-kooperazzjoni bejn il-

Kapitali Ewropej tal-Kultura u reġjuni tal-fruntiera madwar l-Ewropa kollha sabiex tiġi 

stabbilita katina ta' "punti ta' unjoni" kulturali u tiġi ġġenerata dimensjoni ġdida ta' 

netwerks kulturali Ewropej fejn prattiki ġodda ta' diversità kulturali jkunu qed jiġu 

żviluppati u integrati fit-twettiq ta' proġetti Ewropej konkreti; 

30. Jiddispjaċih li l-attivitajiet kulturali u ta' divertiment ħafna drabi jonqsu milli jattiraw 

persuni minn reġjuni tal-fruntiera differenti f'pajjiżi ġirien, minkejja l-fatt li l-persuni li 

jgħixu f'dawk iż-żoni jikkondividu interessi simili u jinsabu qrib ħafna ta' xulxin; 

jappoġġja l-portali ewroreġjonali maħluqa f'diversi reġjuni tal-fruntiera biex jipprovdu 

lin-nies aċċess għall-informazzjoni dwar l-attivitajiet kulturali u ta' divertiment u 

jinkoraġġixxi l-promozzjoni ta' portali simili fir-reġjuni tal-fruntiera kollha; 

31. Jemmen bis-sħiħ li r-reġjuni tal-fruntieri, bis-saħħa tal-eżistenza ta' kuntatti antiki bejn 

l-istituzzjonijiet kulturali, is-CCIs u l-partijiet interessati minn naħa għall-oħra tal-

fruntieri, jistgħu joħolqu kundizzjonijiet favorevoli għall-mobilità artistika u kulturali, u 

għalhekk jistgħu ikunu vitali għat-turiżmu tematiku u jgħinu l-promozzjoni tal-Ewropa 

bħala destinazzjoni kompetittiva u sostenibbli, iżidu l-attrattività tal-Ewropa 

internazzjonalment, u jistgħu ukoll jerġgħu jagħtu l-ħajja b'mod attiv lill-proċess ta' 

integrazzjoni Ewropea billi jippromwovu kuntatti bejn iċ-ċittadini Ewropej u jistimulaw 

sens komuni ta' appartenenza; jistieden lill-Kummissjoni tintegra dimensjoni kulturali 

fl-inizjattivi tal-iżvilupp transfruntier, kemm għall-assi tal-wirt storiku kif ukoll għall-

kreattivita kontemporanja; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri jżidu l-isforzi u l-

investimenti tagħhom sabiex jiżviluppaw politika ta' turiżmu kulturali sostenibbli fit-tul; 

32. Ifakkar li l-iskambji edukattivi u kulturali bejn il-fruntieri jippromwovu d-djalogu 

interkulturali, il-komprensjoni reċiproka, ir-riżoluzzjoni tal-kunflitti u l-bini tal-paċi, 

b'mod partikolari f'reġjuni tal-fruntiera wara kunflitt; jenfasizza f'dan il-kuntest ir-riskji 

maħluqa mill-Brexit għall-iskambji bejn il-persuni u l-mobilità tal-istudenti, l-artisti u l-

operaturi kulturali bejn ir-reġjuni tal-fruntiera tal-Irlanda ta' Fuq u r-Repubblika tal-

Irlanda; 

33. Jinkoraġġixxi diversi miżuri li għandhom l-għan li jiġġieldu lill-forom kollha ta' 

diskriminazzjoni fir-reġjuni tal-fruntiera u li jneħħu l-ostakoli għall-persuni vulnerabbli 

biex isibu impjieg u jiġu integrati fis-soċjetà; jappoġġja, f'dan ir-rigward, il-promozzjoni 

u l-iżvilupp ta' intrapriżi soċjali fir-reġjuni tal-fruntiera bħala sors ta' ħolqien ta' 

impjiegi, b'mod partikolari għall-gruppi vulnerabbli bħalma huma ż-żgħażagħ qiegħda u 

l-persuni b'diżabilità; 

34. Jemmen b'mod qawwi li l-midja u l-komunikazzjonijiet għandhom il-potenzjal li jsaħħu 

r-reġjuni tal-fruntiera tal-UE permezz tas-settur kreattiv u li l-pjattaformi diġitali 

għandhom il-kapaċità li jippromwovu l-inklużjoni u jipproteġu d-diversità kulturali ta' 

dawn ir-reġjuni tal-fruntiera; jemmen ukoll li ċ-ċinema u t-televiżjoni, id-dokumentarji 

kreattivi u forom oħra ta' kontenut diġitali huma pjattaformi li jistgħu jintużaw biex jiġu 
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appoġġjati l-wirt u l-karatteristiċi uniċi tar-reġjuni tal-fruntiera tal-UE; 

35. Jinkoraġġixxi b'mod qawwi lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali jtejbu t-tixrid 

ta' informazzjoni dwar attivitajiet u kwistjonijiet kulturali u edukattivi transfruntiera, u 

jsaħħu l-iskambju tal-aħjar prattiki f'dawn l-oqsma permezz tal-ħolqien ta' portal u sit 

web iddeżinjati; 

36. Jissottolinja l-ħtieġa li jiġu indirizzati sfidi speċifiċi relatati mal-mobilita artistika u 

kulturali, f'oqsma bħas-sigurtà soċjali, it-tassazzjoni (l-evitar ta' taxxa doppja tal-artisti u 

l-professjonisti kulturali), l-għoti ta' informazzjoni dwar opportunitajiet ta' mobilità 

(għotjiet għall-mobilità, programmi ta' residenza, eċċ.); 

37. Jissottolinja li t-turiżmu sportiv huwa settur tal-ekonomija Ewropea li kulma jmur qed 

isir dejjem aktar importanti; jitlob, għalhekk, li jiġu allokati riżorsi finanzjarji għall-

kostruzzjoni tal-infrastrutturi tal-isport bil-għan li jiġi promoss it-turiżmu permezz tal-

isport; 

38. Jinnota li l-kooperazzjoni transfruntiera, bħala objettiv importanti tal-politika tal-UE, 

għenet biex jittaffew l-effetti negattivi tal-fruntieri interni u tista' twassal għal titjib fil-

kisbiet transfruntiera fl-edukazzjoni u l-kultura; 

39. Jappoġġja l-miżuri tal-apprendistati u l-pjattaformi ta' diversi partijiet ikkonċernati fir-

reġjuni tal-fruntiera li għandhom l-għan li jtejbu l-kwalità, l-appoġġ u l-immaġni tal-

apprendistati u l-promozzjoni tal-mobilità fil-fruntieri fost l-apprendisti żgħażagħ; huwa 

tal-opinjoni li t-tressiq flimkien ta' partijiet ikkonċernati rilevanti biex joħolqu 

opportunitajiet transfruntiera għal apprendistati, traineeships jew internships se jkompli 

jtejjeb il-kompetizzjoni, l-edukazzjoni, il-ħiliet u s-swieq tax-xogħol f'dawk ir-reġjuni u 

b'mod partikolari, jinkoraġġixxi l-ħolqien ta' opportunitajiet ta' internships fl-

istituzzjonijiet reġjonali u lokali involuti fil-kooperazzjoni transfruntiera u 

internazzjonali; 

40. Jinnota l-isfidi tal-migrazzjoni serji li xi reġjuni tal-fruntiera jiffaċċjaw; għal dan il-

għan, jinkoraġġixxi l-użu effettiv tal-finanzjament disponibbli għal programmi 

transfruntiera tal-UE, kif ukoll l-iskambju ta' prattiki tajba bejn l-awtoritajiet lokali u 

reġjonali fiż-żoni tal-fruntieri, fi ħdan il-qafas tal-integrazzjoni tar-rifuġjati taħt il-

protezzjoni internazzjonali; jenfasizza l-ħtieġa li l-gvernijiet nazzjonali jappoġġjaw lill-

awtoritajiet lokali u reġjonali fl-indirizzar ta' dawn l-isfidi; 

41. Jistieden lill-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali jikkollaboraw fl-identifikazzjoni u 

t-tneħħija ta' kwalunwke ostakolu legali jew amministrattiv li jfixkel l-attivitajiet 

edukattivi jew kulturali transfruntiera, fost l-oħrajn permezz tal-armonizzazzjoni tal-

oqfsa regolatorji rilevanti. 

  



 

AD\1156820MT.docx 9/10 PE620.999v02-00 

 MT 

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI 
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

Data tal-adozzjoni 19.6.2018    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

24 

0 

1 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, 

Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, 

Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano 

Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana 

Toom, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej 

Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Marlene Mizzi, Liliana Rodrigues, Algirdas Saudargas, Remo 

Sernagiotto, Francis Zammit Dimech 

 
 

  



 

PE620.999v02-00 10/10 AD\1156820MT.docx 

MT 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET 
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

24 + 

ALDE María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom 

ECR Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Remo Sernagiotto 

GUE/NGL Curzio Maltese 

PPE Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej 

Zdrojewski, Milan Zver 

S&D Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, 

Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward 

VERTS/ALE Jill Evans 

 

0 - 

  

 

1 0 

ENF Dominique Bilde 

 

Tifsira tas-simboli użati: 

+ : favur 

- : kontra 

0 : astensjoni 

 

 


