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RENDIKONT SOMMARJU TAL-GRUPP TA' ĦIDMA DWAR L-EDUKAZZJONI, IL-KULTURA, IŻ-ŻGĦAŻAGĦ U L-

ISPORT, 

ippresedut minn Silja Markkula, President tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ 

Il-Ġimgħa 21 ta' Jannar 2022, 10.00 – 12.00 

 

1. Ftuħ mill-President  

Il-President tat merħba lill-parteċipanti għal-laqgħa, li saret f'format ibridu, u ħabbret ix-xandir dirett fuq l-
internet tal-grupp ta' ħidma (reġistrazzjoni disponibbli hawnhekk).  
 
Enfasizzat is-sitwazzjoni attwali tal-Panel 1 taċ-Ċittadini Ewropej dwar "Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja 
soċjali u impjiegi/Żgħażagħ, sport, kultura u edukazzjoni/Trasformazzjoni diġitali", filwaqt li spjegat li t-tielet 
sessjoni tal-Panel ġiet posposta għall-25-27 ta' Frar minħabba s-sitwazzjoni tas-saħħa u li, għalhekk, ma kien 
hemm l-ebda rakkomandazzjoni x'tiġi diskussa s'issa. Għalhekk, id-dibattitu se jkun ibbażat fuq kontributi fuq 
il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi u diskussjonijiet preċedenti fil-grupp ta' ħidma.  
 
2. Rapporti dwar is-sitwazzjoni attwali tad-diskussjonijiet fil-Panel 1 taċ-Ċittadini Ewropej u fil-Panels taċ-

Ċittadini Nazzjonali relatati mal-Grupp ta' Ħidma dwar l-Edukazzjoni, il-Kultura, iż-Żgħażagħ u l-Isport 

Il-President fakkret li fil-laqgħa preċedenti tal-grupp ta' ħidma, ir-rappreżentanti tal-Panel taċ-Ċittadini 
Ewropej taw stampa ġenerali tad-diskussjonijiet tagħhom s'issa. Barra minn hekk, l-ideat relatati mal-
edukazzjoni, il-kultura, iż-żgħażagħ u l-isport kienu ġew indirizzati fil-Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali. Ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Panels taċ-Ċittadini kemm Ewropej kif ukoll Nazzjonali se jiġu ppreżentati fil-
Plenarja u fil-grupp ta' ħidma f'Marzu. 
 
3. Preżentazzjoni tal-President dwar l-iskambji li għaddejjin fil-Pjattaforma Diġitali Multilingwi u 

diskussjoni tematika 

Id-dibattitu kien strutturat f'4 suġġetti: edukazzjoni, sport, żgħażagħ u kultura. Il-President l-ewwel ġabret fil-

qosor il-kontributi mill-pjattaforma u d-diskussjonijiet preċedenti u mbagħad staqsiet lill-membri tal-grupp 

ta' ħidma, abbażi tal-kontributi fuq il-pjattaforma, liema proposti konkreti oħra jistgħu jitressqu u kif tista' 

tkompli ssir ħidma fuq ix-xogħol li diġà sar mill-grupp.  

 

3.1   Edukazzjoni 

Il-President innotat li s'issa s-suġġetti ewlenin enfasizzati kienu: l-iżgurar ta' aċċess ugwali għall-edukazzjoni 

speċjalment fil-kuntest tal-pandemija; it-trawwim tal-identità Ewropea permezz ta' programmi ta' tagħlim 

komuni jew ktieb tal-istorja; l-indirizzar tar-razziżmu u tal-intolleranza permezz tal-edukazzjoni; il-

promozzjoni ta' edukazzjoni valida għall-futur inkluż il-klima, id-diġitalizzazzjoni u l-ħiliet personali; l-iżvilupp 

ta' bażi komuni bejn in-negozji u l-istituzzjonijiet edukattivi biex iwieġbu aħjar għall-ħtiġijiet tas-suq; it-titjib 

tal-aċċess għall-programmi ta' mobilità (Erasmus+) u l-viżibilità tagħhom, kif ukoll it-titjib tar-rikonoxximent 

tal-apprendistati. Id-dibattitu ffoka fuq:  

https://multimedia.europarl.europa.eu/mt/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220121-1000-SPECIAL-OTHER-1
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- l-aċċess għal edukazzjoni ta' kwalità u tagħlim tul il-ħajja f'żoni mbiegħda jew rurali, iżda wkoll għal 

gruppi emarġinati. Kien hemm appelli biex tiġi stabbilita infrastruttura diġitali robusta madwar l-UE u 

biex jiġu żviluppati riżorsi u tagħlim online, inklużi pjattaformi ta' tagħlim, sabiex l-istudenti u l-

għalliema jingħataw għajnuna. Tqajmet l-idea ta' qafas komuni Ewropew ta' referenza għal 

edukazzjoni ta' kwalità;   

- l-edukazzjoni li tibqa' valida fil-futur ġiet indirizzata wkoll f'diversi interventi: it-tagħlim tal-ħiliet 

personali tat-tfal, ir-relazzjonijiet interpersonali u l-ħiliet ta' komunikazzjoni, il-kwistjonijiet tas-saħħa 

u ambjentali, iżda wkoll it-taħriġ mill-ġdid tal-adulti li jridu jibdlu l-impjiegi. Kien hemm appelli biex l-

għalliema jitħarrġu biex jiksbu livell ta' offerti edukattivi, kif ukoll biex tiġi żgurata d-disponibilità ta' 

kotba tal-iskola aġġornati, inkluż permezz ta' pjattaforma online. Wieħed mis-suġġerimenti kien li kull 

żagħżugħ jiġi offrut pakkett ta' ħiliet garantiti rikonoxxuti madwar l-UE;  

- ġie ssuġġerit l-iżvilupp ta' pjan konkret għall-implimentazzjoni taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni sal-

2025;  

- tqajmu l-kwistjonijiet tal-inkoraġġiment tal-mobilità tal-għalliema u tal-uffiċjali/politiċi fil-livell lokali u 

l-iżvilupp tal-programm Erasmus+ permezz ta' tagħlim ibridu u online. Ġie espress tħassib dwar l-eżodu 

ta' mħuħ minħabba restrizzjonijiet ekonomiċi jew bħala effett sekondarju tal-mobilità;  

- kien hemm appelli biex ikun hemm modulu wiesa' jew kurrikulu għat-tagħlim tal-Ewropa fl-iskejjel (li 

jkopri l-istorja, il-kultura, il-valuri u l-attwalità), jew linja komuni dwar l-istorja tal-UE u l-mod kif 

jaħdmu l-istituzzjonijiet bħala soluzzjoni aktar limitata, biex titrawwem identità Ewropea komuni;  

- tqajmu ideat biex jiġu indirizzati r-razziżmu u l-intolleranza bl-introduzzjoni ta' lezzjonijiet dwar l-etika 

fl-iskola, possibbilment fuq bażi obbligatorja, it-tagħlim dwar kwistjonijiet bħall-ugwaljanza bejn il-

ġeneri, l-orjentazzjoni sesswali u s-soċjetà inklużiva; 

- il-ħtieġa ta' rikonoxximent reċiproku akbar ta' lawrji akkademiċi u apprendistati inkluż għal dawk bi 
sfond ta' migrazzjoni u rifuġjati;  

- ġiet enfasizzata l-promozzjoni tal-lingwi minoritarji permezz ta' opportunitajiet edukattivi li ġew 
diskussi qabel fil-kuntest tal-kultura. 

 
3.2   Sport 

Il-President innotat li s'issa s-suġġetti ewlenin enfasizzati kienu: stili ta' ħajja mhux sani; il-ħtieġa għal politiki 

aktar integrati dwar l-isport u s-saħħa fil-livell Ewropew; il-promozzjoni tal-identità Ewropea permezz ta' 

timijiet tal-UE u tal-marka tal-UE; il-ħtieġa għal aktar sensibilizzazzjoni, bħal permezz tal-Ġimgħa Ewropea tal-

Isport u l-promozzjoni tal-għarfien tal-isport tradizzjonali. Fid-dibattitu, ġew enfasizzati l-ideat li ġejjin:  

- il-ħtieġa li jiġu pprovduti infrastrutturi u finanzjamenti aħjar għall-isport fil-livell lokali mhux biss " sport 
tal-élites", kif ukoll li jiġu appoġġati l-klabbs sportivi lokali u tingħata edukazzjoni fl-isport u stili ta' ħajja 
sani, b'mod partikolari għat-tfal iż-żgħar. Fl-istess kuntest, issemmiet il-ħtieġa ta' aktar għalliema tal-
isport, kif ukoll l-importanza tat-tagħlim bejn il-pari u l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-uffiċjali tal-
isport; 

- il-ħolqien ta' politika komuni dwar l-isport fil-livell tal-UE, li tkopri l-istil ta' ħajja u l-isport professjonali, 
u li tiggarantixxi lit-tfal kollha aċċess għall-isport, anke bħala parti mill-implimentazzjoni tal-Garanzija 
għat-Tfal; 

- issemmiet idea biex il-Ġimgħa Ewropea tal-Isport u avvenimenti oħra madwar l-UE jintużaw għall-
promozzjoni tal-isport lokali u tradizzjonali;  

- xi interventi ffukaw fuq il-kontribut tal-isport għall-promozzjoni ta' soċjetà inklużiva (inkluż it-
trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa);  

- ġiet imfakkra l-idea li jintużaw timijiet tal-UE u bandiera tal-UE f'kompetizzjonijiet internazzjonali biex 
titrawwem l-identità Ewropea. 

 

3.3   Żgħażagħ 

Il-President innotat li s'issa s-suġġetti ewlenin enfasizzati kienu: kif għandu jiġi indirizzat il-qgħad fost iż-

żgħażagħ u jittejjeb l-aċċess għal impjiegi ta' kwalità, inkluża l-projbizzjoni ta' internships bla ħlas; involviment 
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aħjar taż-żgħażagħ fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tnaqqis fl-età minima biex teżerċita d-dritt ta' vot 

għal 16-il sena; l-integrazzjoni taż-żgħażagħ fil-politiki differenti tal-UE; iż-żieda u l-espansjoni tal-mobilità 

permezz tal-programm Erasmus+. Fid-dibattitu, il-membri tal-grupp ta' ħidma enfasizzaw b'mod partikolari: 

- it-tħassib tagħhom li jiżguraw l-aċċess taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol u impjiegi ta' kwalità. L-ideat 
konkreti msemmija kienu jinkludu projbizzjoni fil-livell Ewropew ta' internships mhux imħallsa permezz 
ta' strument legali, bl-esklużjoni ta' prattiki diskriminatorji tal-pagi, bħall-pagi minimi taż-żgħażagħ, jew 
il-kunsiderazzjoni ta' diskriminazzjoni pożittiva favur iż-żgħażagħ, kif ukoll l-abbinament tal-
edukazzjoni ma' ħidma fil-prattika fin-negozji;  

- l-idea li tinħoloq pjattaforma għaż-żgħażagħ biex toffri gwida aħjar liż-żgħażagħ, billi tippermettilhom 
jiskambjaw ideat, jesploraw opportunitajiet ta' studji, impjiegi u internships, u jtejbu wkoll il-fehim 
tagħhom ta' x'jeħtieġu n-negozji;  

- issemma s-suġġeriment li jinħoloq mekkaniżmu ta' finanzjament għall-proġetti ta' imprenditorija taż-
żgħażagħ, bil-għan li jinħolqu miljun negozju ġdid f'10 snin, f'konformità mal-idea rilevanti dwar il-
Pjattaforma Diġitali Multilingwi;  

- l-importanza li tiġi implimentata u msaħħa l-Garanzija għaż-Żgħażagħ fl-Istati Membri kollha u li jiġu 
indirizzati l-kwistjonijiet li jiltaqgħu magħhom iż-żgħażagħ fil-kuntest tal-pandemija, kif ukoll li jiżdied 
l-appoġġ mogħti lill-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ u lill-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, inkluż 
permezz ta' finanzjament u suġġeriment ta' Qafas Komuni ta' Referenza fil-livell tal-UE biex jappoġġja 
lill-ħaddiema li jaħdmu maż-żagħżagħ;            

- issemma wkoll rikonoxximent aħjar tat-tagħlim informali u mhux formali;  
- l-iżgurar tal-aċċess taż-żgħażagħ għall-protezzjoni soċjali u l-indirizzar tal-kwistjoni tal-alloġġi, inkluż 

permezz tal-finanzjament tal-UE;  
- involviment aħjar taż-żgħażagħ fit-teħid ta' deċiżjonijiet u fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-

UE, li jmorru lil hin mill-"kwistjonijiet taż-żgħażagħ" u mill-perjodu li matulu ssir il-Konferenza. L-idea li 
jingħataw drittijiet tal-vot mill-età ta' 16-il sena reġgħet firdet l-opinjonijiet. Ġie ssuġġerit li kwalunkwe 
dritt bħal dan għandu jimxi id f'id mal-edukazzjoni ċivika u kurrikulu Ewropew komuni; 

- il-ħolqien ta' servizz ċiviku Ewropew reġa' tqajjem bħala mezz biex tissaħħaħ is-solidarjetà. 
 

3.4   Kultura 

Il-President innotat li s'issa s-suġġetti ewlenin enfasizzati kienu: il-mod kif tiġi promossa identità Ewropea, 

pereżempju permezz tal-organizzazzjoni ta' avvenimenti internazzjonali u l-promozzjoni tal-wirt Ewropew u 

l-iskambji kulturali; il-protezzjoni tal-minoranzi (lingwi u kulturi); il-ħtieġa ta' protezzjoni soċjali u status 

protett għall-artisti; ir-rwol tal-kultura fil-ġlieda kontra r-razziżmu u l-intolleranza. Tqajmet ukoll l-idea ta' 

"Kummissarju għall-Kultura". Fid-dibattitu ġew miżjuda jew ripetuti l-punti li ġejjin:  

- il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra r-razziżmu u l-intolleranza permezz tal-kultura, 
pereżempju billi jitnaqqsu l-ostakli għall-parteċipazzjoni u jiġu appoġġati proġetti u NGOs li 
jippromwovu dawn l-objettivi;  

- il-ħolqien ta' fond speċifiku għall-appoġġ tal-wirt kulturali, li jiġbor flimkien sorsi differenti ta' 
finanzjament fil-livell tal-UE, u jippromwovi l-wirt kulturali permezz ta' mezzi diġitali; 

- l-interess kbir fl-inizjattiva Bauhaus Ewropea u l-ħtieġa li tiġi promossa aktar fir-reġjuni Ewropej kollha;  
- l-idea ta' "pass kulturali" Ewropew, li jmur lil hinn minn biljetti tal-ferrovija b'xejn fl-ambitu ta' Discover 

EU, biex iż-żgħażagħ jitħeġġu jiskopru l-Ewropa mil-lat kulturali. Ġiet proposta wkoll l-idea ta' kotba 
għall-promozzjoni tal-identità Ewropea; 

- it-tħassib dwar il-protezzjoni tal-lingwi minoritarji ġie ripetut, b'suġġerimenti biex tiġi stabbilita 
"politika olistika dwar il-multilingwiżmu" ffinanzjata mill-UE, li tiżgura li t-tfal ikunu jistgħu jistudjaw u 
jiġu mgħallma bil-lingwi minoritarji, u tipprovdi finanzjament għal kontenut multilingwi u r-reklutaġġ 
ta' għalliema. F'dan il-kuntest, kien hemm ukoll xi appelli biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni Qafas tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Ħarsien tal-Minoranzi Nazzjonali u biex l-Istati Membri 
jiġu mħeġġa jiffirmaw il-Karta Ewropea għal-Lingwi Reġjonali jew Minoritarji;  

- l-ideat ta' statut Ewropew għall-artisti u l-inkoraġġiment tal-mobilità tagħhom reġgħu tqajmu.  
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4. Għeluq mill-President 

Fl-osservazzjonijiet konklużivi tagħha, il-President innotat xebh fl-ideat imqajma matul il-laqgħat tal-grupp 

ta' ħidma, filwaqt li qieset dan bħala punt ta' tluq tajjeb għall-grupp ta' ħidma biex jibda diskussjonijiet dwar 

ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini. Ġabret fil-qosor il-punti ewlenin li saru fid-dibattitu u nnotat li ser tiġi 

organizzata aktar ħidma abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-panels taċ-ċittadini.  

 

Anness: Lista tal-Membri tal-grupp ta' ħidma  

 

President Silja Markkula Forum Ewropew taż-Żgħażagħ 

    

Titolu Isem Kunjom Komponent 

        

is-Sa Greta Karoline ADAMEK  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Christine ANDERSON Parlament Ewropew 

is-Sur Tiago ANTUNES Kunsill 

is-Sur Hugues  BAYET Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Matteo Luigi  BIANCHI Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Emil    Rappreżentant lokali/reġjonali 

is-Sa  Fabíola  CARDOSO Parlamenti nazzjonali 

is-Sa  Paula CARVALHO Kunsill 

is-Sur Lefteris CHRISTOFOROU Parlament Ewropew 

is-Sa  Gabriela  CREȚU Parlamenti nazzjonali 

is-Sur François DECOSTER  Kumitat tar-Reġjuni 

is-Sa Daniela DUMITRU  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Laurence FARRENG Parlament Ewropew 

is-Sa Kinga GÁL Parlament Ewropew 

is-Sa  Josune  GOROSPE Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Enzo GORZA Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Alicia HOMS GINEL Parlament Ewropew 

is-Sa Zuzana HOZLÁROVÁ 
Panels taċ-ċittadini 

nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa  Tea JARC Sħab soċjali 

is-Sa  Danuta  JAZŁOWIECKA Parlamenti nazzjonali 

is-Sa  Željka  JOSIĆ Kunsill 

is-Sur Peter  KMEC Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Antonis KOURRAS 
Panels taċ-ċittadini 

nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa Regina LAUCYTE  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sa Silja MARKKULA Forum Ewropew taż-Żgħażagħ 

is-Sur Kieran MCCARTHY Kumitat tar-Reġjuni 

is-Sa Nora MEBAREK Parlament Ewropew 

is-Sa Dace MELBĀRDE Parlament Ewropew 

is-Sur Jean Claude  MICALLEF Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Baiba  MILTOVIČA  Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

is-Sur Vidmantas MITKUS 
Panels taċ-ċittadini 

nazzjonali/avvenimenti 
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is-Sur Pascual NAVARRO Kunsill tal-Unjoni Ewropea 

is-Sur Victor NEGRESCU Parlament Ewropew 

is-Sa Aoife O’LEARY Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Elyes OUERGHI  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur George  PAPANDREOU Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Luc PAQUE Kunsill 

is-Sur Igors  PIMENOVS Parlamenti nazzjonali 

is-Sa  Anne PRÉDOUR Kunsill 

is-Sur Paul  RUBIG Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

is-Sur Piero SAVARIS  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur David SMOLJAK Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Michaela ŠOJDROVÁ Parlament Ewropew 

is-Sur Guy VERHOFSTADT Parlament Ewropew 

is-Sa Isabel WISELER-LIMA Parlament Ewropew 

is-Sa Salima YENBOU Parlament Ewropew 

is-Sa Marina ZELENETSKA  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

 


