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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. Jenfasizza l-importanza tal-programmi Erasmus+, Ewropa Kreattiva u l-Korp Ewropew 
ta' Solidarjetà, kemm għall-koeżjoni soċjali kif ukoll għall-iżvilupp ekonomiku fi ħdan l-
Unjoni;  jiddispjaċih ħafna li l-proposta tal-Kummissjoni ma segwietx il-wegħdiet li saru 
dwar żidiet fil-baġit allokat għal dawk il-programmi, jiġifieri l-ittripplar tal-baġit għall-
programm Erasmus+, jew li twieġeb għar-rieda tal-Parlament Ewropew u tal-partijiet 
ikkonċernati kollha li tal-inqas jiġi rduppjat il-baġit għall-programm Ewropa Kreattiva; 
huwa tal-fehma li l-pożizzjoni tal-Kunsill, li jkompli jitnaqqas il-baġit propost mill-
Kummissjoni għall-programmi, hija inaċċettabbli u partikolarment irresponsabbli, meta 
jitqiesu l-konsegwenzi drammatiċi tal-kriżi tal-COVID-19 fuq l-atturi kulturali u kreattivi 
Ewropej; huwa tal-fehma li l-kriżi ekonomika kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19 
m'għandhiex tolqot b'mod negattiv l-investimenti ta' natura soċjali, edukattiva u kulturali;

2. Ifakkar li l-programm Erasmus+ huwa simboliku, u wieħed mill-aktar programmi ta' 
suċċess tal-Unjoni b'investiment strateġiku fil-futur tal-Unjoni, li jappoġġa 
opportunitajiet ta' edukazzjoni u taħriġ u skambji għaż-żgħażagħ kif ukoll l-isport, 
speċjalment għal persuni b'diżabilità madwar l-Ewropa; Erasmus+ jgħin biex tiżdied l-
integrazzjoni Ewropea, il-koeżjoni soċjali u l-bini ta' sens ta' appartenenza fl-Ewropa u 
ta' networks transfruntiera tul il-ħajja; huwa tal-fehma li għandha tingħata prijorità lill-
promozzjoni tal-inklużjoni u liż-żieda fl-għadd ta' parteċipanti fil-perjodu ta' 
programmazzjoni li jmiss; Il-programm Erasmus+ huwa, għaldaqstant, investiment 
kruċjali fil-futur tal-Unjoni; jinsisti fuq il-fatt li mingħajr l-ittripplar tal-baġit disponibbli 
kif mitlub mill-Parlament, ma jistgħux jittieħdu inizjattivi ġodda tal-Kummissjoni, 
bħalma ddikjara diġà il-Parlament; ifakkar li finanzjament insuffiċjenti għall-programm 
Erasmus+ se jipperikola l-kapaċità tiegħu li jilħaq l-objettivi l-ġodda tiegħu u li jsostni l-
isfidi li jsir aktar inklużiv u ekoloġiku;

3. Jiddispjaċih ħafna li l-proposta tal-Kunsill dwar il-programm Ewropa Kreattiva hija aktar 
baxxa mill-proposta inizjali tal-Kummissjoni, u ma tissodisfa xejn l-aspettattivi tal-
Parlament, u lanqas tas-setturi kulturali u kreattivi; ifakkar li l-irduppjar tal-baġit għall-
programm meta mqabbel mal-qafas finanzjarju pluriennali 2014–2020 huwa meħtieġ 
biex jipprovdi appoġġ immirat lis-setturi kulturali u kreattivi u biex jiġu ffinanzjati 
għalkollox l-ambizzjonijiet u l-prijoritajiet il-ġodda tal-programm, għax is-setturi 
jeħtieġu investiment xieraq biex irawmu l-ħolqien tal-impjiegi u l-finanzjament biex 
jikkomplementaw l-iskemi nazzjonali filwaqt li jwettqu t-tranżizzjoni ekoloġika 
tagħhom; ifakkar li s-settur kulturali u kreattiv huwa wieħed mis-setturi l-aktar milquta 
mill-pandemija tal-COVID-19, u jitlob tweġibiet u finanzjament adegwati biex jitnaqqas 
it-telf sostanzjali esperjenzat mis-settur minħabba l-għeluq imprevedibbli ta' postijiet 
matul il-pandemija;

4. Ifakkar li rigward il-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, kwalunkwe tnaqqis fil-
finanzjament meta mqabbel mal-proposta tal-Kummissjoni għandu impatt fuq il-livell 
safejn jista' joffri opportunitajiet il-programm; huwa tal-fehma li huwa meħtieġ, 
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speċjalment fi żminijiet ta' inċertezza soċjali u ekonomika, li ż-żgħażagħ jingħataw 
opportunitajiet biex jinvolvu ruħhom fis-soċjetà, biex jiżviluppaw fuq livell personali u 
biex jiksbu esperjenza ta' xogħol; jinsisti, għaldaqstant, li jiġi allokat finanzjament 
adegwat għall-programm;

5. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-inklużjoni tal-programm preċedenti l-Ewropa għaċ-
Ċittadini fil-programm ġdid dwar id-Drittijiet u l-Valuri, li min-naħa tiegħu iġarrab 
tnaqqis konsiderevoli fil-proposta tal-Kunsill, tista' twassal għal tnaqqis sinifikanti fil-
baġit iddedikat għall-"Involviment u parteċipazzjoni taċ-ċittadini"; jinsisti li, taħt il-QFP 
li jmiss, mill-inqas EUR 500 miljun jeħtieġ li jiġu allokati għal "Involviment u 
parteċipazzjoni taċ-ċittadini"; 

6. Jinnota li, mill-2010, ir-relazzjonijiet bejn il-Kummissjoni u l-Euronews ġew koperti 
minn Ftehimiet Qafas ta' Sħubija suċċessivi, implimentati permezz ta' programmi ta' 
azzjoni annwali; jenfasizza li l-Ftehim Qafas ta' Sħubija attwali ġie ffirmat fl-2017 
b'durata ta' erba' snin u li, skont l-awditu indipendenti tal-prestazzjoni li sar fl-2016, 
"Euronews qed jipprovdi rapportar indipendenti u ta' kwalità tajba dwar l-affarijiet tal-
UE"1; jistieden lill-Kummissjoni tippubblika dokumenti aktar reċenti li għandha għad-
dispożizzjoni tagħha biex tistabbilixxi trasparenza sħiħa; iqis li huwa essenzjali, fid-dawl 
tar-rieżami rapidu reċenti tal-każ min-naħa tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, li jiġu 
esplorati modi kif tista' tittejjeb aktar il-linja tal-Azzjonijiet Multimedjali f'termini ta' 
effiċjenza u ta' obbligu ta' rendikont;

7. Jistieden lill-Kummissjoni toħloq aktar trasparenza fl-allokazzjoni tal-fondi taħt id-
diversi komponenti ta' programmi u sottoprogrammi tal-programmi ta' appoġġ Erasmus+, 
Ewropa Kreattiva u l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, billi toħloq linji baġitarji ġodda; 
itenni wkoll it-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex iżżid it-trasparenza fl-użu tagħha tal-
baġit assenjat għall-attivitajiet multimedjali, b'mod partikolari billi toħloq sensiela ta' linji 
baġitarji ġodda b'rabta mal-miżuri;

8. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex ittejjeb il-komunikazzjoni esterna u l-
attivitajiet ta' sensibbilizzazzjoni tagħha; jara l-ħtieġa, f'dan ir-rigward, għal 
diversifikazzjoni akbar tal-attivitajiet appoġġati taħt il-linja baġitarja għall-miżuri 
multimedjali u li ssir ħidma ma' sħab ta' kooperazzjoni ġodda jew differenti bil-għan li ċ-
ċittadini tingħatalhom informazzjoni indipendenti u estensiva dwar l-affarijiet tal-Unjoni; 
jiddispjaċih ħafna li l-Kummissjoni għadha ma weġbitx għat-talba tal-Parlament għal 
rieżami komprensiv tal-linja baġitarja għall-miżuri multimedjali, b'mod partikolari fir-
rigward tal-kuntratt qafas mal-Euronews;

9. Jenfasizza li x-xenarju kulturali divers tal-Ewropa sofra b'mod konsiderevoli minħabba 
l-miżuri introdotti biex titrażżan il-pandemija tal-COVID-19, u li, mingħajr investiment 
u għajnuna pubbliċi, l-eżistenza nnifisha ta' ħafna kumpaniji u organizzazzjonijiet fis-
setturi kulturali u kreattivi tinsab f'riskju; jenfasizza li l-pandemija tal-COVID-19 kixfet 
ħafna dgħufijiet fis-sistemi edukattivi tagħna u li huwa meħtieġ pjan ta' investiment 
ikkoordinat biex jittejbu dawk is-sistemi; jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, 
tagħti kunsiderazzjoni partikolari kemm lis-setturi kulturali u kreattivi kif ukoll lis-
settur tal-edukazzjoni taħt il-Programm għall-Irkupru Ewropew.

1 "Performance Audit of Actions Funded in Euronews - final report", Moore Stephens, 28 ta' Ġunju 2016, p. 8.
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