
 

 

DIRETTORAT ĠENERALI GĦALL-POLITIKI INTERNI TAL-
UNJONI 

DIPARTIMENT GĦALL-POLITIKI B:  
POLITIKI STRUTTURALI U TA’ KOEŻJONI 

KULTURA U EDUKAZZJONI  

 

 

ERASMUS GĦAL KULĦADD (2014-2020) 

 

SOMMARJU EŻEKUTTIV 

 

 

Astratt 

Il-programm Erasmus għal Kulħadd (2014-2020) propost jimmira li jlaqqa’ flimkien 
firxa wiesgħa ta’ attivitajiet tal-UE fl-edukazzjoni għolja, tal-iskola, vokazzjonali u 
tal-adulti, fil-politika taż-żgħażagħ u fl-isports fil-livelli lokali.  Din in-nota 
informattiva tippreżenta u tanalizza l-istruttura tal-kuntest, tal-arkitettura, tal-
kontenut u tal-ġestjoni proposta.  Ukoll, tagħmel għaxar rakkomandazzjonijiet 
sabiex tiżgura li l-programm propost mhux biss ifittex li jissimplifika l-effiċjenza tal-
ġestjoni iżda jagħti wkoll attenzjoni biżżejjed għall-ħtiġijiet individwali tal-politika 
tas-setturi varji.  Fl-aħħar, tagħti pjan dettaljat tal-azzjoni pjanata u l-allokazzjoni 
tal-baġit.  
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
 
F’Novembru 2011, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat ir-regolament propost tagħha dwar 
programm ambizzjuż ġdid – Erasmus għal Kulħadd – għas-snin 2014 sal-2020, li jgħaqqad 
flimkien serje sħiħa ta’ programmi li sa issa kienu separati fl-oqsma tal-edukazzjoni għolja 
(Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, programmi bilaterali ma’ pajjiżi jew kontinenti oħra), 
tal-edukazzjoni tal-iskola (Comenius), tal-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (Leonardo da 
Vinci), tal-edukazzjoni tal-adulti (Grundtvig), taż-żgħażagħ (Żgħażagħ fl-Azzjoni), tal-
istudji ta' Integrazzjoni Ewropea (Jean Monnet) kif ukoll tal-isport fil-livelli lokali bħala żieda 
ġdida.  Id-dokument attwali ġie preparat għall-Parlament Ewropew bħala input għad-
diskussjoni tal-proposta tal-Erasmus għal Kulħadd li ġejja.  In-nota tinkludi sommarju tar-
regolament propost (kif ukoll dokumenti komplemetari li jistgħu jservu biex jinftiehem 
aħjar), analiżi tal-kuntest u l-aspetti ewlenin tagħha, u għaxar rakkomandazzjonijiet.  
 
Preżentazzjoni u reviżjoni tal-programm propost 
 
Ir-regolament propost huwa kumpless, madankollu mhux espliċitu biżżejjed fl-għanijiet 
tiegħu.  Huwa għalhekk meħtieġ li jkun hemm referenzi għal dokumenti preparatorji, bħall-
Valutazzjoni tal-Impatt tiegħu fid-Dokument ta’ Ħidma ta’ akkumpanjament tal-Persunal 
tal-Kummissjoni, u għal numru ta’ Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni relevanti sabiex 
jinftiehmu aħjar l-implikazzjonijiet tal-programm għall-iżvilupp tal-politika (fl-oqsma 
relevanti) u l-allokazzjoni tal-baġit fi ħdan il-Qafas Finanzjarju Multiannwali.   
 
L-analiżi tal-programm propost l-ewwel tħares lejn il-kuntest politiku Ewropew.  
Speċifikament, filwaqt li l-programm il-ġdid jibni fuq ġenerazzjoni ta’ programmi preċedenti 
ta’ suċċess, fl-istess waqt jindirizza n-nuqqasijiet u l-limitazzjonijiet tal-programmi 
preċedenti, b’mod partikolari fir-rigward tan-nuqqas ta’ abilità tagħhom li jirrispondu għad-
domanda kbira għal għotjiet, il-frammentazzjoni u l-kumplessità tagħhom u l-fatt li ma 
kinux konformi biżżejjed mal-istrateġiji tal-Unjoni.  Il-programm integrat propost ifittex 
ukoll li jtejjeb il-kontribuzzjoni tiegħu għall-makrostrateġija Ewropa 2020 tal-UE għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, kif ukoll għall-politiki settorjali tal-Unjoni għall-
edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020) u ż-żgħażagħ (Strateġija taż-Żgħażagħ).  L-analiżi 
mbagħad taqleb għall-kontenut propost tal-programm, speċifikament għall-azzjonijiet u 
baġits pjanati (sakemm dawn huma inklużi f’dettall suffiċjenti fir-regolament pjanat jew 
f’dokumenti tal-Kummissjoni relevanti oħra) u għall-mudell propost għall-implimentazzjoni 
tal-programm fuq livell ta’ UE u Stat Membru.  
 
L-analiżi tal-programm ġdid propost tiġbed l-attenzjoni b'mod partikolari għall-punti li 
ġejjin: 
 

 L-opportunitajiet u r-riskji assoċjati mal-kamp ta’ applikazzjoni u l-arkitettura 
ġenerali tal-programm.  Il-proposta tfittex li żżid b’mod sinifikanti l-volum u l-baġit 
tal-attivitajiet, u tippjana li tikkonsolida l-attivitajiet varji tal-istituzzjonijiet tal-UE fl-
oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ (f’perspettiva ta’ tagħlim tul il-ħajja), taż-żgħażagħ 
(tagħlim informali) u tal-isport fil-livelli lokali (attività ġdida fuq livell tal-UE), u li 
finalment "tissimplifika" ħafna minn dawn l-attivitajiet permezz ta' tliet Azzjonijiet 
Ewlenin (il-mobilità, il-proġetti kooperattivi u l-appoġġ tal-politika). 
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 L-inċertezzi li jirriżultaw mid-definizzjonijiet pjuttost vagi, qosra jew assenti ta’ 
gruppi jew persuni eliġibbli, linji ta’ azzjoni “antiki” u “ġodda” proposti u allokazzjoni 
tal-baġit pjanata.  It-tweġiba għal uħud minn dawn id-dubji tista’ tinsab – sa ċertu 
punt – mhux fir-regolament, iżda fid-dokumenti ta’ akkumpanjament u 
informazzjoni oħra maħruġa mill-Kummissjoni Ewropea (i.e. mhux vinkolanti). 
Madanakollu, dan joħloq grad sinifikanti ta’ inċertezza rigward il-kontenut attwali 
tal-programm u l-prijoritajiet fuq is-seba’ snin (pjanati) ta’ kemm se jdum.  
 

 L-opportunitajiet u r-riskji assoċjati mas-“simplifikazzjoni” proposta ta’ ħafna mill-
attivitajiet attwali permezz ta’ tliet tipi ta’ “Azzjonijiet Ewlenin”: 1) il-mobilità ta’ 
individwi; 2) tipi varji ta’ proġetti konġunti bl-għan li jżidu/jtejbu l-kooperazzjoni 
bejn l-istituzzjonijiet edukattivi mal-ambjent ekonomiku u soċjali, flimkien ma’ 
żvilupp ta’ kapaċità f’pajjiżi ġirien;  u 3) użu aktar iffokat tal-programm biex 
jappoġġja żvilupp ta’ politiki għal edukazzjoni għolja, tal-iskola, vokazzjonali u tal-
adulti kif ukoll għaż-żgħażagħ u sport.  
 

 Il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-mudell ta’ implimentazzjoni u ġestjoni propost, b’mod 
partikolari b’rabta mal-limitazzjonijiet tas-“simplifikazzjoni” prevista, l-użu ta’ 
għajnuniet finanzjarji b’rata fissa, id-dipendenza fuq korpi intermedjarji bħal 
universitajiet, skejjel jew organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ għall-għotjiet ta’ 
għajnuna finanzjarja lill-individwi, u r-rwol previst għall-Istati Membri fil-mudell ta’ 
ġestjoni kondiviża bejn il-Kummissjoni, l-Aġenzija Eżekuttiva, l-aġenziji nazzjonali (li 
qed jikkoordinaw) u l-Kumitat tal-Programm. 

 
Rakkomandazzjonijiet 
 
In-nota informattiva fiha lista ta’ għaxar rakkomandazzjonijiet għall-Parlament Ewropew. L-
għan ewlieni tagħhom huwa li jiżguraw li l-integrazzjoni u s-simplifikazzjoni proposti tal-
attivitajiet tal-UE fis-setturi varji tal-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-isport huma kkombinati 
ma’ attenzjoni suffiċjenti mogħtija għall-ħtiġijiet differenti ta’ kull wieħed minn dawn l-
oqsma. In-nota informattiva tenfasizza wkoll l-importanza li jkun żgurat li l-isem magħruf u 
ferm rispettat “Erasmus” jiġi applikat b’mod xieraq, u li l-kontenut u l-allokazzjoni tal-baġit 
tal-programm huma dettaljati biżżejjed li jiżguraw li jaslu għand il-gruppi varji ta’ 
benefiċjarji tul is-seba’ snin tal-implimentazzjoni tiegħu.  
 
B’mod aktar speċifiku, l-għaxar rakkomandazzjonijiet jipproponu li l-Parlament Ewropew 
għandu:  
 

1. Jirrikonoxxi li l-proposta tal-Kummissjoni tenfasizza sew il-ħtieġa li l-UE tinvesti 
aktar fl-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ milli qed tinvesti bħalissa, bidla li fil-fatt 
tkun teħtieġ allinjament imtejjeb mal-istrateġiji għat-tkabbir u l-impjiegi tal-Unjoni, 
u tinkludi livell suffiċjenti ta’ programmi ta’ integrazzjoni u simplifikazzjoni f’oqsma 
ta' politika bħall-edukazzjoni għolja, fejn programmi bħal dawn attwalment huma 
wisq numerużi u frammentati.   
 

2. Jagħmel mistoqsijiet dwar l-istrateġija ġenerali ta’ simplifikazzjoni fis-setturi tal-
politika proposti għall-programm integrat u l-użu ssuġġerit tal-isem “Erasmus” 
(speċifikament, Erasmus għal Kulħadd) għal firxa wiesgħa ta’ attivitajiet li jilħqu 
aktar mill-użu attwali fl-edukazzjoni għolja. Filwaqt li huwa rakkomandat li s-setturi 
individwali tal-programm iżommu l-identità tagħhom, huma ma għandhomx jiġu 
msemmija “Erasmus School”, “Erasmus Youth”, eċċ. 
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3. Jesplora l-possibilità li jirranġa mill-ġdid il-programm integrat b’tali mod li jenfasizza 
s-simplifikazzjoni fi ħdan l-oqsma ta’ politika differenti minflok matulhom. Iġib 
oqsma differenti taħt saqaf ġenerali komuni u jissimplifikahom, kif stipulat fit-tliet 
Azzjonijiet Ewlenin proposti (il-mobilità, il-proġetti, l-appoġġ ta’ politika), ma 
għandux iħalli oqsma distinti ta’ edukazzjoni għolja, edukazzjoni tal-iskola, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, edukazzjoni tal-adulti, żgħażagħ (u sport, jekk 
jinżamm) jitilfu l-identità tagħhom u l-ħtieġa tagħhom għal politiki speċifiċi – inkluża 
l-ħtieġa li jinbnew pontijiet aktar b’saħħithom bejn uħud minn dawn l-oqsma. L-
iskema proposta għall-isport fil-livelli lokali, attività li għadha fl-infanzja, tista’ tkun 
immexxija separatament mill-programm integrat propost, jew tista’ tkun integrata 
bħala wieħed mill-ħafna partijiet li jikkontribwixxu għat-tfassil tal-politika (Azzjoni 
Ewlenija 3). 
 

4. Jenfasizza l-importanza li jiġu raggruppati u simplifikati politiki, għodod u attivitajiet 
varji fis-settur tal-edukazzjoni għolja taħt l-isem magħruf, stabbilit u xieraq 
“Erasmus”. L-attivitajiet esterni kollha fl-edukazzjoni għolja (il-mobilità, il-
kooperazzjoni, il-bini ta’ kapaċità, id-djalogu ta’ politika ma’ pajjiżi mhux fl-UE) 
jistgħu jiġu integrati, simplifikati u mqassra bħala “Erasmus Mundus”, isem diġà 
magħruf għal komunitajiet ta’ edukazzjoni għolja madwar id-dinja.  
 

5. Jiżgura l-istabilità u l-kontinwità għall-kategoriji varji ta’ applikanti u ta’ dawk li 
jfasslu l-politika. Dan jeħtieġ regoli aktar dettaljati marbuta ma’ detenturi tal-
għajnuna finanzjarja eliġibbli (inklużi gradwati li gradwaw riċentement minn 
edukazzjoni għolja u persuni diġà attivi fis-suq tax-xogħol), il-kamp ta’ applikazzjoni 
ġeografiku futur ta’ “Erasmus Mundus”, it-tipi ta’ miżuri ta’ appoġġ tal-politika li 
jistgħu jkunu finanzjati, u allokazzjoni fissa ta’ 80-85 % tal-finanzjament għall-
oqsma differenti.  

 
6. Jitlob prospett ċar ta’ sa fejn u kemm allokazzjoni ta’ baġit anqas minn dak propost 

jaffettwa l-bilanċ ġenerali bejn l-attivitajiet u s-setturi fi ħdan il-programm.  Dan 
jimplika l-identifikazzjoni minn qabel ta’ dawk l-attivitajiet u l-ishma tal-baġit li jiġu 
maqtugħa jew imnaqqsa fil-każ ta’ baġit imnaqqas.  
 

7. Joġġezzjoni għat-trasferiment propost ta’ programmi ta’ dottorat konġunti minn 
Erasmus Mundus għal Marie Curie.  Pass bħal dan idgħajjef l-attrattività tal-
universitajiet Ewropej, jagħmel l-iżvilupp ta' studju tad-dottorat ta' livell għoli fl-
Ewropa aktar diffiċli u jikkontradixxi r-riformi ta' Bolonja bbażati fuq tliet (mhux 
żewġ) livelli ta’ gradi.  
 

8. Japprova l-proposta li jkunu garantiti faċilitajiet Ewropej ta’ self għall-istudenti għal 
lawrja full-time u studji postuniversitarji barra mill-pajjiż, sakemm l-Unjoni mhix 
assoċjata bl-ebda mod ieħor ħlief bħala garanti f’isem l-istudenti u sakemm jibqa’ 
ċar li dan huwa biss wieħed min-numru ta’ għażliet għad-dispożizzjoni tal-istudenti 
fil-livell ta’ grad ta’ Masters.   
 

9. Jitlob dibattitu estensiv dwar il-ħtieġa essenzjali għal kuntatt aktar mill-qrib bejn l-
Unjoni u dawk l-individwi li fil-fatt jibbenefikaw mill-għajnuniet finanzjarji, ifasslu u 
jimplimentaw il-proġetti, jew jipparteċipaw fihom.  Konsegwenza previdibbli tal-
istrateġija ta’ implimentazzjoni proposta għall-programm il-ġdid (kuntratti inqas u 
akbar, b’għajnuniet finanzjarji  dejjem jitmexxew minn korpi intermedjarji) hija li se 
tkabbar id-distanza bejn il-programm u l-utenti individwali u l-benefiċjarji tiegħu.  
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10. Jiggarantixxi li l-Istati Membri jkollhom il-possibilità li jimplimentaw il-programm bl-
aktar mod effettiv, skont l-istruttura tal-ministeri u amministrazzjonijiet proprji 
tagħhom (i.e. permezz ta’ aġenzija nazzjonali waħda jew aktar) u li huma permessi 
li mhux biss jamministraw, iżda wkoll li jiddiskutu kwistjonijiet ta’ proċedura u 
ġestjoni finanzjarja, u kwistjonijiet marbuta ma’ politiki u sustanza.  

 
Kummenti ta’ Konklużjoni 
 
Il-kummenti ta’ konklużjoni jisħqu li filwaqt li l-għanjiet u l-ambizzjonijiet ġenerali tal-
proposta huma konformi mal-ħtieġa vitali tal-Ewropa li tinvesti aktar u b’mod aktar 
intelliġenti fl-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, din xorta tirriskja li tonqos milli tilħaq l-
għanijiet u l-objettivi mħabbra, għaliex tirrifletti dominanza ċara ta’ konsiderazzjonijiet ta’ 
ġestjoni fuq il-ħtiġijiet reali ta’ tfassil ta’ politika.   
 
Il-Parlament Ewropew jista’ jkollu x-xewqa li juża r-rakkomandazzjonijiet preżentati biex 
jindirizza l-punti dgħajfin tal-proposta, jistaqsi dwar uħud mill-għażliet proposti u 
jissuġġerixxi soluzzjonijiet alternattivi aktar xierqa.  Jista’ jkollu xewqa wkoll sabiex jieħu l-
opportunità biex jiftaħ dibattitu aktar fundamentali dwar id-dimensjoni taċ-ċittadinanza tal-
attivitajiet tal-Unjoni u jipprova jevita l-mudell ta’ ġestjoni propost ibbażat fuq kuntratti 
kbar mogħtija lil korpi intermedjarji bi preferenza lejn organizzazzjonijiet u konsulenzi kbar 
li joħloq diskrepanza akbar bejn l-istituzzjonijiet tal-UE fuq naħa, u l-individwi u l-
organizzazzjonijiet iżgħar fuq in-naħa l-oħra.  


