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Rendikont sommarju tal-GRUPP TA' ĦIDMA DWAR L-EDUKAZZJONI, IL-KULTURA, IŻ-ŻGĦAŻAGĦ U 

L-ISPORT, 

ippresedut minn Silja Markkula, Forum Ewropew taż-Żgħażagħ 

Il-Ġimgħa 17 ta' Diċembru 2021 

 

1. Ftuħ mill-President 

Il-laqgħa saret f'format bil-parteċipazzjoni totalment remota. Il-President spjegat li minħabba l-
posponiment tat-tielet sessjoni tal-Panel 1 taċ-Ċittadini Ewropej dwar "Ekonomija aktar b'saħħitha, 
ġustizzja soċjali u impjiegi/Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport/Trasformazzjoni diġitali", il-grupp 
ta' ħidma kien għadu ma kienx f'pożizzjoni li jiddiskuti r-rakkomandazzjonijiet tal-Bord. Il-President 
innutat ukoll li l-iskarsezza ta' servizzi ta' interpretazzjoni ma tippermettix id-diskussjoni tal-erba' 
suġġetti li tinqasam f'sessjonijiet separati żgħar, kif kienet ittamat li jkun possibbli. Sabiex id-dibattitu 
jiġi strutturat aħjar, il-President ħabbret li se tagħmel introduzzjoni qasira dwar l-erba' suġġetti billi 
tipprovdi stampa ġenerali tad-diskussjonijiet preċedenti u tal-kontribut mit-Tielet Rapport Interim 
dwar il-kontributi fuq il-pjattaforma. Il-membri tal-grupp ta' ħidma jkunu mistiedna jenfasizzaw 
liema kwistjonijiet iqiesu l-aktar importanti fl-ambitu ta' kull suġġett u kif dawn il-kwistjonijiet 
għandhom jiġu indirizzati, kif ukoll jindikaw kwistjonijiet possibbilment neqsin. Membru wieħed tal-
grupp ta' ħidma ssuġġerixxa wkoll li jiġu indirizzati r-riċerka u x-xjenza bħala sottotema tas-suġġett 
"edukazzjoni". 
   
2. Rapport miċ-ċittadini mill-Panel 1 taċ-Ċittadini Ewropej dwar is-sitwazzjoni attwali tad-

diskussjonijiet tagħhom  

Rappreżentant tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej enfasizza l-punti ewlenin diskussi mill-parteċipanti tal-
panel: 

 l-importanza tal-aġevolazzjoni tal-iskambji kulturali u ta' natura oħra sabiex tiġi promossa 
identità tassew Ewropea, b'mod partikolari billi jiġi intensifikat il-programm Erasmus; 

 l-importanza tat-titjib tal-aċċess għall-edukazzjoni u l-finanzjament tagħha, u tat-tagħlim 
dwar kwistjonijiet diġitali u ambjentali. L-istandards tal-edukazzjoni komuni Ewropej 
għandhom jiġu mħeġġa, kif ukoll it-titjib tal-aċċess għall-boroż ta' studju; 

 rigward l-isport, il-parteċipanti fil-panel enfasizzaw l-insuffiċjenza ta' aċċess għall-attivitajiet 
fiżiċi. 

 
3. Diskussjoni dwar it-Tielet Rapport Interim mill-Pjattaforma Diġitali Multilingwi u temi 

preċedenti tal-Grupp ta' Ħidma 

Fid-dibattitu li segwa, il-membri tal-grupp ta' ħidma enfasizzaw il-kwistjonijiet ewlenin li ġejjin: 

 Kultura:   
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- issemmiet l-importanza tal-identità kulturali, billi jiġi protett il-wirt kulturali Ewropew u jiġi 
żviluppat għarfien komuni tal-istorja komuni, b'enfasi fuq approċċ li jħares 'il quddiem (il-
promozzjoni tal-valuri Ewropej). Sar suġġeriment biex il-protezzjoni tal-wirt kulturali 
Ewropew tiġi integrata fl-edukazzjoni dwar l-istorja Ewropea, filwaqt li tinħoloq rabta mal-
futur permezz tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida. Issemmiet ukoll diversi drabi l-possibbiltà li 
jinħolqu kotba tal-iskola komuni dwar l-istorja;  
- kien hemm diversi appelli għall-promozzjoni ta' skambji kulturali, inkluż fl-iskejjel. Ġiet 
diskussa l-protezzjoni tal-artisti u l-ħolqien ta' status Ewropew tal-artisti, u ġie ssuġġerit l-
ħolqien ta' pjattaforma mal-Ewropa kollha għall-artisti biex jippreżentaw xogħolhom; 
- xi kelliema enfasizzaw l-importanza tal-protezzjoni tal-minoranzi kulturali u speċjalment il-
lingwi; 
- tqajmet il-ħtieġa li jitħeġġeġ il-ħolqien ta' kontenut Ewropew. F'dan ir-rigward, issemmew 
forom ġodda ta' espressjoni fl-ambjent diġitali, bħall-gaming; 
- wieħed mill-parteċipanti appella għall-ħatra ta' "Kummissarju għall-Kultura" speċifiku.  
 
Matul id-dibattitu ġew enfasizzati l-importanza ekonomika tal-qasam kulturali, kif ukoll l-
inizjattivi li diġà jeżistu fil-livell Ewropew. Żewġ membri esprimew il-fehma li l-kultura trid 
tibqa' kompetenza nazzjonali. Bosta interventi insistew fuq ir-rabtiet li għandu jkun hemm 
bejn il-politiki kulturali u suġġetti jew politiki oħra: ċittadinanza, edukazzjoni, żgħażagħ, eċċ. 

 

 Żgħażagħ:   
- l-aċċess taż-żgħażagħ għal impjiegi ta' kwalità bbażati fuq standards ta' kwalità qajjem 

tħassib ġenerali fil-grupp ta' ħidma li jrid jiġi garantit. Ġiet enfasizzata l-importanza ta' 
remunerazzjoni ġusta. L-iskemi ta' taħriġ mingħajr ħlas kienu ġeneralment meqjusa bħala 
problema, u ssemmiet l-idea tal-projbizzjoni tagħhom permezz ta' strument legali fil-livell 
tal-UE. Xi kelliema ssuġġerew li jiġu pprovduti inċentivi finanzjarji lin-negozji biex joffru 
traineeships ta' kwalità;  

- fir-rigward tal-istrumenti eżistenti tal-UE li għandhom l-għan li jindirizzaw il-qgħad fost iż-
żgħażagħ, ġiet enfasizzata l-ħtieġa għal implimentazzjoni effettiva tal-Garanzija għaż-
Żgħażagħ; 

- issemmiet il-possibbiltà li ż-żgħażagħ jitħallew jibdew jaħdmu mill-età ta' 16-il sena, jew li 
jiġu inkoraġġuti jkomplu l-istudji tagħhom sal-PhD;  

- tqajmet ukoll il-kwistjoni relatata mad-djar u l-akkomodazzjoni li ħafna żgħażagħ iħabbtu 
wiċċhom magħha fl-Ewropa kollha, bħala kundizzjoni oħra għall-kapaċità tagħhom li jibnu 
ħajja indipendenti; 

- sar suġġeriment biex jinħoloq servizz ċivili Ewropew bħala estensjoni tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà; 

- issemmiet ukoll ir-rappreżentanza taż-żgħażagħ fit-teħid tad-deċiżjonijiet;  
- fost kwistjonijiet oħra meqjusa speċjalment rilevanti għaż-żgħażagħ hemm l-aċċess tagħhom 

għall-assistenza tas-saħħa mentali, it-tagħlim tal-lingwi, il-promozzjoni ta' stili ta' ħajja tajbin 
għas-saħħa, it-trawwim tal-ksib ta' ħiliet personali (soft skills), aċċess aħjar għall-
informazzjoni fuq skala Ewropea dwar dak li joffru l-universitajiet u l-kumpaniji (pjattaforma 
Ewropea) u biex l-ivvjaġġar ekoloġiku fl-Ewropa jsir aktar faċli (ferrovija). 
 

 Sport 
Iż-żewġ aspetti ewlenin diskussi fil-grupp ta' ħidma kienu, l-ewwel, l-importanza tal-isport biex 

titrawwem l-identità Ewropea – jew, aktar preċiżament, sentiment ta' appartenenza għall-UE 

– u, it-tieni, li l-isport illum il-ġurnata għandu jitqies element kruċjali tal-politika tas-saħħa 

inġenerali (inkluż fil-kuntest tal-irkupru wara l-pandemija). Fost l-ideat imsemmija hemm it-

timijiet tal-UE fil-kompetizzjonijiet internazzjonali, il-ħolqien ta' avvenimenti sportivi tal-UE, il-

promozzjoni ta' elementi viżivi tal-UE fl-isport u l-għoti ta' informazzjoni aħjar dwar l-isport 
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lokali/reġjonali tradizzjonali. Issemmiet l-importanza tal-inklużività fl-attivitajiet sportivi, 

speċjalment fir-rigward tal-komunità LGBT. Xi kelliema semmew il-Ġimgħa Ewropea tal-Isport 

bħala inizjattiva apprezzata, li madankollu mhix irreklamata biżżejjed. 

 Edukazzjoni: 

fis-suġġett "edukazzjoni", il-membri tal-grupp ta' ħidma spiss żviluppaw ideat li kienu 
ssemmew fis-suġġetti preċedenti, bħall-mobbiltà transfruntiera b'mod speċjali, li tkun 
tinvolvi t-tisħiħ tal-programm Erasmus u li jiġu offruti opportunitajiet ta' skambju għall-
għalliema u t-tfal, kif ukoll it-trawwim tal-ksib ta' ħiliet lingwistiċi, diġitali u personali, u 
edukazzjoni dwar kwistjonijiet ambjentali; 

- sistema ta' kwalità għolja ta' tagħlim tul il-ħajja fl-Ewropa, offruta lill-ħaddiema kollha, 
fosthom dawk akbar fl-età, jew lill-ħaddiema li jgħixu fi nħawi rurali, u fis-setturi kollha 
kienet proposta li saret ta' spiss matul id-dibattitu. L-għan huwa li jiġi żgurat li d-dritt għal 
tagħlim u t-taħriġ tul il-ħajja jsir realtà għal kulħadd fl-Ewropa;  

- kien hemm ukoll xi appelli għal titjib fir-rikonoxximent transfruntier tal-apprendistati u tat-
taħriġ vokazzjonali fil-livell Ewropew;  

- xi kelliema enfasizzaw ukoll li l-iskejjel għandhom ikunu postijiet sikuri fejn dak li jkun 
jitgħallem xi tfisser ċittadinanza u dwar il-valuri komuni (inklużjoni, il-ġlieda kontra r-
razziżmu, id-demokrazija, eċċ.); 

- kien hemm appelli biex tiġi żviluppata sħubija mas-setturi professjonali, f'diversi aspetti: 
taħriġ dwar il-mudelli kummerċjali, sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini dwar it-teknoloġiji l-ġodda, 
jew it-trawwim tal-alternanza bejn ix-xogħol u l-istudju jew it-taħriġ.  

 
Matul id-dibattitu, uħud mill-kelliema enfasizzaw li fid-dawl tad-differenzi bejn is-sistemi 
edukattivi fl-Ewropa, u l-fatt li l-edukazzjoni tibqa' kompetenza nazzjonali u kultant saħansitra 
reġjonali, l-azzjoni f'dan il-qasam fil-livell Ewropew għandha tiffoka fuq l-iskambju tal-aħjar 
prattiki.  
 

 

4. Għeluq mill-President u pjan għal-laqgħa li jmiss  
 
Il-President ikkonkludiet il-laqgħa billi ġabret fil-qosor l-elementi ewlenin imqajma matul id-dibattitu 

u esprimiet apprezzament għall-interazzjoni pożittiva bejn il-membri. Esprimiet it-tama li formati 

oħra jistgħu jintużaw fil-laqgħa li jmiss u pproponiet li l-laqgħa tixxandar fuq l-internet. Enfasizzat 

ukoll li ser jiġi ċċirkolat sommarju qabel il-laqgħa, li jippermetti li wieħed jibni fuq id-diskussjonijiet li 

saru s'issa. 


