
X’inhu r-rwol tal-UE fl-edukazzjoni,  
il-kultura, iż-żgħażagħ u l-isport? 
L-UE għandha rwol ta’ appoġġ fl-oqsma tal-edukazzjoni, 
il-kultura, iż-żgħażagħ u l-isport. Ir-rwol prinċipali tal-UE 
għalhekk huwa li tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri. Dan jimmaterjalizza, fost miżuri oħra, permezz 
tar-rikonoxximent ta’ diplomi u skambji madwar l-UE kollha, 
l-iżvilupp ta’ skambji taż-żgħażagħ u l-promozzjoni tal-
wirt kulturali tagħha. Xi programmi u strumenti finanzjarji 
għandhom impatt importanti fuq dawn l-oqsma, bħall-
Erasmus+, il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u l-Avveniment 
Ewropew taż-Żgħażagħ, il-programm Ewropa Kreattiva 
2021-2027 jew il-Ġimgħa Ewropea tal-Isport.

Dan se jkompli għaddej? 
Bejn l-2014 u l-2020, Erasmus+ offra opportunitajiet 
ta’ mobbiltà lil aktar minn 4 miljun parteċipant. Dan 
in-numru għandu jittrippla matul il-pakkett finanzjarju 
tal-UE għall-2021-2027. Total ta’ 26.27 biljun se jmorru 
għall-programm Erasmus+ li 83% minnhom imorru għall-
edukazzjoni u t-taħriġ, 10.3% għal inizjattivi taż-żgħażagħ u 
1.9% għall-isport. 

L-UE kif tinvolvi liż-żgħażagħ? 
Iż-żgħażagħ b’mod partikolari wrew involviment 
straordinarju fit-tħejjija għall-elezzjonijiet tal-2019. L-UE 
tirrikonoxxi l-ħtieġa ta’ parteċipazzjoni akbar taż-żgħażagħ 
u sabiex issaħħaħ id-djalogu u tqis l-ilħna u t-tħassib 
taż-żgħażagħ fil-politiki pubbliċi, ġiet imħabbra Strateġija 
tal-UE għaż-Żgħażagħ imġedda għall-2019-2027. Din 
għandha l-objettivi li tinvolvi liż-żgħażagħ fil-ħajja ċivika u 
demokratika, li tlaqqa’ liċ-ċittadini u l-voluntiera żgħażagħ 
fl-UE u li tagħtihom is-setgħa billi tappoġġja x-xogħol u 
l-inizjattivi taż-żgħażagħ. Biex dan jitwettaq fil-prattika, 
minbarra Erasmus+, hemm ukoll il-Programm tal-Korp 
Ewropew ta’ Solidarjetà. Din l-inizjattiva tal-UE għandha 
l-għan li tagħti liż-żgħażagħ bejn it-18 u t-30 sena 
l-opportunità li jagħmlu volontarjat, traineeship jew jaħdmu 
fuq proġetti Ewropej. 
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X’qed tagħmel l-UE fil-qasam tal-kultura 
u l-arti? 
Bit-twaqqif tal-Programm Ewropa Kreattiva, l-UE qed 
timmira li toffri appoġġ akbar għall-artisti u l-ħallieqa 
Ewropej sabbiex tippromwovi l-arti, il-kultura u l-identità 
tal-Ewropa. Fl-aħħar nett, l-UE tipproponi proġetti ddedikati 
għall-promozzjoni tal-isport u l-attività fiżika madwar 
l-Ewropa u tħeġġeġ liċ-ċittadini Ewropej iħaddnu stil ta’ ħajja 
tajjeb għas-saħħa.

X’inhu l-involviment tal-UE fl-isport? 
L-UE taqsam ideat innovattivi, filwaqt li tgħin fl-
implimentazzjoni ta’ programmi fil-livell reġjonali u 
lokali. Il-programm Erasmus+ Sport, pereżempju, jgħin 
fl-iżvilupp tad-dimensjoni Ewropea tal-isport, billi jagħti 

U inti? L-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ, 
il-Kultura u l-Isport huma suġġett 
ta’ interess għalik? X’inhuma 
l-opinjonijiet tiegħek dwaru? 
Għandek xi suġġerimenti biex ittejjeb 
id-dibattitu? 
Semma’ leħnek fuq https://futureu.europa.
eu/?locale=mt u jekk inti interessat/a torganizza 
avveniment dwar is-suġġett, irreferi għal-linji gwida 
aktar speċifiċi tagħna. 

Ħarsa lejn dak li qed jgħidu jew jissuġġerixxu ċ-ċittadini 
dwar l-Edukazzjoni, il-Kultura, iż-Żgħażagħ u l-Isport fuq 
il-Pjattaforma:

• It-twaqqif ta’ Xandar Pubbliku Ewropew. Bħalma jagħmlu 
l-istazzjonijiet nazzjonali, l-għan ta’ xandar ta’ servizz 
pubbliku Ewropew ikun li jinforma liċ-ċittadini, jiffinanzja u 
jipproduċi kontenut Ewropew xieraq b’kopertura wiesgħa 
ta’ kwistjonijiet politiċi u soċjali, sabiex jippromwovi 
l-kultura Ewropea lokalment u barra mill-UE.

• Il-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ u 
l-kundizzjonijiet tax-xogħol prekarji, billi jiġi żgurat li 
l-ħaddiema u l-persuna qiegħda kollha jkollhom aċċess 
għall-protezzjoni soċjali, billi jiġu stabbiliti standards 
ta’ kwalità. L-UE għandha tkun vinkolanti għall-impjiegi 
kollha maħluqa taħt il-pjanijiet tal-irkupru tal-UE 
u Nazzjonali. Dan jeħtieġ ukoll monitoraġġ aħjar u 
l-involviment tat-trade unions.

• L-iżgurar tat-tagħlim tul il-ħajja u d-dritt għat-taħriġ 
għal kull persuna fl-Ewropa, billi jiġi implimentat l-ewwel 
prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

• Il-ħolqien ta’ pjattaforma waħda għall-applikazzjonijiet 
għal universitajiet Ewropej. Sabiex aktar studenti jiġu 
mħeġġa jistudjaw xi mkien ieħor fl-Unjoni, l-UE għandha 
taħdem mal-ministeri għall-edukazzjoni tal-Istati Membri 
biex toħloq pjattaforma waħda għall-applikazzjonijiet 
għall-universitajiet kollha fl-UE.

Avveniment organizzat dwar dan is-suġġett kien “Sejħa 
pubblika għal Dibattiti maċ-Ċittadini dwar il-Futur tal-Ewropa 
f’Siti ta’ Wirt”, organizzat minn Europa Nostra flimkien ma’ 
50 organizzazzjoni membru tal-Alleanza tal-Wirt Ewropew. 
Iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet kollha huma mħeġġa 
jorganizzaw dibattitu f’siti ta’ wirt partikolari madwar  
il-kontinent Ewropew, biex jiddiskutu l-futur tal-Ewropa.

Fi tmiem id-dibattiti, ir-riżultati se jinġabru u jiġu kondiviżi fuq 
il-pjattaformi tal-Europa Nostra Agora, il-Konferenza dwar 
il-Futur tal-Ewropa u l-Bauhaus Ewropew Ġdid.

spinta lill-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet sportivi, 
l-awtoritajiet pubbliċi u partijiet oħra. L-UE tisponsorja 
wkoll bosta inizjattivi ta’ livell għoli u fil-livell inizjali li 
l-għan tagħhom huwa li jippromwovu l-interazzjoni bejn 
l-organizzazzjonijiet reġjonali u lokali – u għalhekk tgħin 
liċ-ċittadini Ewropej ikunu aktar involuti. Il-Ġimgħa Ewropea 
tal-Isport hija waħda mill-inizjattivi ewlenin f’dan il-qasam. 
Il-Ġimgħa tilħaq il-qofol tagħha bil-preżentazzjoni tal-premji 
#BeActive.

Barra minn hekk, il-KE tiffoka fuq l-iżgurar li jiġu promossi 
valuri pożittivi permezz tal-governanza tajba fl-isport. B’mod 
partikolari, il-KE tavvanza politiki kontra d-doping, kontra 
l-vjolenza, kontra l-korruzzjoni u kontra r-razziżmu, bl-għan 
li tintegra l-aħjar prattiki fil-programmi u l-avvenimenti  
tal-Istati Membri.


