
 

 

 
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-Ħamis 7 ta' April 2022, 18.00 – 20.00 

 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President  
 
Il-laqgħa saret f'format ibridu u kienet imxandra fuq webstreaming (ir-reġistrazzjoni hija 
disponibbli hawnhekk). Wara li tat merħba lill-parteċipanti, il-President spjegat li l-laqgħa kienet se 
tikkonċentra fuq ir-reviżjonijiet tal-abbozzi ta' proposti, li tħejjew abbażi tad-diskussjonijiet fil-grupp ta' 
ħidma. Żiedet tgħid li fid-dokument tqiesu r-rakkomandazzjonijiet tal-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali tal-
Italja, b'mod partikolari fir-raggruppamenti 1 u 3. 
 
2. Intervent tal-portavuċi 
 
Il-portavuċi tal-grupp ta' ħidma esprimiet l-appoġġ kumplessiv tagħha għall-abbozzi tal-proposti u spjegat il-
bidliet li saru, li jkunu ta' rilevanza partikolari għall-parteċipanti fil-Panel taċ-Ċittadini Ewropej. Ġibdet l-
attenzjoni għall-fatt li l-bidliet ma għandhomx jispiċċaw jitbiegħdu wisq mir-rakkomandazzjonijiet tal-Panel 
taċ-Ċittadini, pereżempju f'dak li għandu x'jaqsam mal-projbizzjoni tal-internships mhux imħallsa jew mal-
età minima biex teżerċita d-dritt ta' vot.  
 
3. Preżentazzjoni u diskussjoni dwar l-abbozzi ta' proposti bil-ħsieb li jiġu ppreżentati lill-Plenarja fit-
8 ta' April 
 
Il-President iddikjarat li wara bosta talbiet li sarulha fil-laqgħa preċedenti, l-isport għandu jkun 
raggruppament għalih waħdu. Ipproponiet li jipproċedu raggruppament raggruppament billi jiġu spjegati l-
ewwel il-bidliet, u mbagħad tingħata l-kelma lill-parteċipanti għal osservazzjonijiet ulterjuri. Matul id-
dibattitu, sar intervent mis-Sa Signe Ratso, f'isem il-Kummissjoni Ewropea, biex tiġbed partikolarment l-
attenzjoni għall-inizjattivi diġà varati. Fil-biċċa l-kbira, il-parteċipanti esprimew l-appoġġ tagħhom għall-
abbozz ta' proposti u għamlu l-osservazzjonijiet addizzjonali li ġejjin. 
 
Fir-rigward tar-raggruppament "Edukazzjoni":  

- fl-objettiv tista' tiżdied referenza għall-importanza tal-apprendiment tul il-ħajja fiż-żoni rurali; 
- dwar il-koordinament tal-programmi edukattivi, għandu jiddaħħal qafas ta' kompetenzi kondiviżi 

(speċjalment għall-edukazzjoni ċivika), li jkun iqies il-livelli kollha ta' gvern involuti fil-politika tal-
edukazzjoni (għandha ssir rettifika lill-verżjoni Taljana fir-rigward tal-
koordinament/armonizzazzjoni). 



 

 

- fl-ambitu tal-miżura dwar l-edukazzjoni li tibqa' valida fil-futur u l-apprendiment tul il-ħajja, l-ideat 
imsemmija jinkludu: speċifikazzjoni ta' taħriġ bla ħlas fil-post tax-xogħol, il-bidla minn STEM għal 
STEAM biex jiddaħħlu l-istudji umanistiċi u t-tagħqid tal-imprenditorija u tal-litteriżmu ekonomiku 
f'sottopunt wieħed. Parteċipant ippropona li tissemma s-sostenibbiltà ambjentali u li jiġi speċifikat 
il-litteriżmu medjatiku; il-programmi li għaddejjin bħalissa għandhom jissaħħu biex ikunu jaqblu 
mal-ħidma li qiegħda tagħmel il-Kummissjoni bħalissa; 

- fir-rigward tat-taħriġ tal-għalliema, diversi parteċipanti ssuġġerew li tiżdied dimensjoni Ewropea 
billi jingħata appoġġ lill-mobilità tagħhom biex jiġu kondiviżi l-prattiki tajba, kif ukoll jingħataw 
pożizzjoni bħala tuturi għall-istudenti; 

- ġiet proposta riformulazzjoni tal-espressjoni "broadband effiċjenti b'konnettività tajba" 
f'"konnettività tal-broadband effiċjenti". 

 
Fir-rigward tar-raggruppament dwar il-"Kwistjonijiet relatati maż-żgħażagħ Ewropej": 

- fl-objettiv għandu jissaħħaħ ir-rwol tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ mal-istituzzjonijiet tal-UE u 
mal-gvernijiet nazzjonali; 

- l-introduzzjoni ta' "Test taż-Żgħażagħ" bħala parti mill-eżerċizzju tal-valutazzjoni tal-impatt qabel 
ma ġiet appoġġata l-preżentazzjoni tal-proposti leġiżlattivi min-naħa tal-membri tal-grupp ta' 
ħidma; 

- għal dak li għandu x'jaqsam mal-involviment fil-politika, xi parteċipanti esprimew dubji dwar it-
tnaqqis tal-età minima biex teżerċita d-dritt ta' vot, filwaqt li membri oħra kkummentaw favur tali 
tnaqqis, u ffukaw fuq it-tassazzjoni u r-responsabbiltà penali taż-żgħażagħ, u laqgħu pożittivament 
il-mod delikat li bih saret il-formulazzjoni tal-proposta; 

- fis-suġġett taż-żjarat ta' osservazzjoni, ġie suġġerit li titneħħa r-referenza għas-sussidji, li l-
parteċipanti qiesu mhux ċari u li jiżdied il-fatt li l-għażla li dak li jkun isir imprenditur bħala waħda 
għall-gwida professjonali; 

- dwar il-Garanzija Ewropea għaż-Żgħażagħ, din għandha tkun indirizzata fil-livelli kollha ta' gvern fl-
Ewropa involuti fl-implimentazzjoni tagħha; 

- dwar il-projbizzjoni tal-internships mhux imħallsa u l-konformità tal-internships u tal-impjiegi mal-
istandards tal-kwalità, diversi kelliema ddeskrivew il-formulazzjoni "suq tax-xogħol miftuħ" bħala 
mhux ċara u parteċipant ippropona din ir-riformulazzjoni "barra mill-edukazzjoni formali"; 

- rigward l-istandards ta' għajxien raġonevoli, diversi kummenti ssuġġerew li t-tqabbil ma' faxex tal-
età aktar anzjani ma kienx xieraq u seta' ħoloq xi taħwid; 

- finalment, f'dak li għandu x'jaqsam mal-miżura relatata mal-eżodu tal-imħuħ, l-ideat kienu jinkludu: 
appell għall-użu ta' politiki innovattivi personalizzati u l-finanzjamenti tal-UE kif ukoll referenza 
għaż-żoni sottopopolati li huma partikolarment suġġetti għal din il-kwistjoni. 

 
Rigward ir-raggruppament "Kultura u skambji", il-President ippreżentat l-proposti riveduti u l-ideat li 
semmew il-parteċipanti kienu jinkludu s-segwenti: 

- fis-suġġett relatat mal-iskambji, jista' jissemma programm ta' skambju għal persuni tat-terz'età, 
inkwantu dawn il-persuni jistgħu jiżvolġu rwol kruċjali biex jaqsmu l-wirt kulturali ma' oħrajn, kif 
ukoll il-ftuħ tal-programm Erasmus għar-rappreżentanti lokali u reġjonali; 

- kumplessivament, is-sentenza dwar il-promozzjoni tal-Ingliż tqieset ibbilanċjata b'mod sodisfaċenti; 
ir-referenza għall-"pajjiżi ġirien" għandha tispeċifika "pajjiżi ġirien tal-UE"; 

- fir-rigward tal-miżura dwar il-multilingwiżmu, kien hemm talba biex issir referenza kemm għall-
Konvenzjoni Qafas għall-Ħarsien tal-Minoranzi Nazzjonali kif ukoll għall-Karta Ewropea għal-Lingwi 
Reġjonali jew Minoritarji, u anki tintuża espressjoni aktar b'saħħtiha minn "b'kont meħud". 



 

 

Issemmiet ukoll l-idea li tinħoloq istituzzjoni speċjali tal-UE ddedikata għall-protezzjoni u l-
promozzjoni tal-lingwi minoritarji; 

- fir-rigward tal-wirt kulturali, kien hemm suġġerimenti biex tissemma wkoll il-kultura Ewropea u ssir 
referenza għall-programmi ta' ġemellaġġ ta' bliet; 

- diversi kelliema enfasizzaw l-importanza tal-adozzjoni ta' Status Ewropew tal-Artisti. 
 
Fir-rigward tal-isport, il-President ippreżentat raggruppament ġdid. Diversi kelliema qiesu li dan jista' 
jitwessa' u ssuġġerew dawn l-ideat li ġejjin:  

- f'dak li għandu x'jaqsam mal-objettiv, il-formulazzjoni "L-isport jinsab f'salib it-toroq ta' ħafna 
kwistjonijiet" tista' tinbidel biex issemmi "L-importanza kruċjali tal-isport għas-soċjetajiet Ewropej"; 

- sar suġġeriment biex ma jkunx hemm referenza għall-"isport tal-ogħla livell" iżda għall-"isport 
kummerċjali u fil-livell professjonali", minflok sport folkloristiku u sport għad-dilettanti, li lkoll 
għandhom ikunu inklużi fil-programmi ta' mobilità;  

- finalment, il-miżura dwar il-bżonn ta' viżibbiltà msaħħa tal-identità Ewropea għandha tirrigwarda l-
wiri ta' simboli tal-UE b'mod ġenerali, u mhux biss tal-bandiera. 

 
 
 
4. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 
 
Il-President ikkonkludiet il-laqgħa billi rringrazzjat lill-parteċipanti għall-ħidma tagħhom u qalet li din il-
laqgħa taf tkun l-aħħar waħda tal-grupp ta' ħidma. Ippreċiżat ukoll li mhux se jkun hemm verżjoni ġdida tal-
proposti għas-sessjoni plenarja fil-ġurnata ta' wara għax ma jistgħux jiġu tradotti fi żmien utli. Madankollu, 
il-kontributi li jkunu saru waqt il-laqgħa se jitqiesu meta tagħmel l-osservazzjonijiet tagħha bħala President 
u se jgħaddu għall-passi li jmiss. 


