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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

54. Jirrakkomanda li l-ammonti ta' sussidju 

fis-settur ta' kooperazzjoni bejn l-iskejjel 

jitnaqqsu għall-benefiċċju tal-ammont ta' 

proġetti ssussidjati, sabiex jiġu ssussidjati 

direttament l-iskambji skolastiċi, u b'hekk 

aktar laqgħat personali bejn nies ta' 

kulturi u lingwi differenti jkunu possibbli; 

jissottolinja s-sinifikat ta' esperjenzi 

personali ma' persuni minn sfondi 

kulturali differenti fir-rigward tal-

promozzjoni ta' identità Ewropea u l-idea 

fundamentali tal-integrazzjoni Ewropea, 

u jirrakkomanda li jsiru tentattivi biex l-

akbar numru possibbli ta' persuni jieħdu 

sehem, li għandu ċertament ikun il-każ 

għall-għanijiet tal-programmi kollha; 

jilqa' f'dan il-kuntest it-titjib li diġà seħħ, 

iżda jistenna li r-regoli jsiru aktar 

flessibbli bħala parti mis-sħubiji strateġiċi 

mill-aġenziji nazzjonali u l-Kummissjoni; 

54. Jirrakkomanda li l-ammonti ta' sussidju 

fis-settur ta' kooperazzjoni bejn l-iskejjel 

jitnaqqsu għall-benefiċċju tal-ammont ta' 

proġetti ssussidjati, sabiex jiġu ssussidjati 

direttament l-iskambji skolastiċi; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

55. Meta wieħed iqis l-importanza tal-

multilingwiżmu fiż-żieda tal-impjegabilità 

taż-żgħażagħ1, iqis li għandhom isiru 

iktar sforzi għall-promozzjoni u l-appoġġ 

tal-multilingwiżmu fil-programm 

Erasmus+; 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 JRC Science and Policy Report on Languages 

and Employability, 2015. 

imħassar 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

56. Jinnota, fil-kuntest tal-isfidi l-ġodda 

tas-soċjetà għall-Ewropa, il-ħtieġa li 

jissaħħaħ approċċ Ewropew biex jiġu 

ffaċċati l-isfidi komuni Ewropej permezz 

ta' appoġġ għall-proġetti ta' innovazzjoni 

fuq skala kbira fl-oqsma tal-edukazzjoni, 

it-taħriġ u ż-żgħażagħ imwettqa min-

netwerks tas-Soċjetà Ċivili Ewropea; 

jirrimarka li dan jista' jsir billi tiġi 

allokata parti mill-finanzjament totali ta' 

Erasmus+ ta' KA2 għall-"Kooperazzjoni 

għall-innovazzjoni u l-iskambju tal-

prattiki tajba" tal-azzjonijiet ċentralizzati; 

imħassar 
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58. Jilqa' l-introduzzjoni tas-sistema tal-

ispejjeż unitarji fil-programm sabiex jiġi 

minimizzat il-piż amministrattiv; jilqa' 

wkoll l-aġġustamenti magħmula fl-2016 u 

previsti għall-2017 mill-Kummissjoni; 

jinnota li, minħabba r-rekwiżiti regolatorji, 

xi Stati Membri ma jistgħux japplikaw din 

is-sistema jew inkella jsibu li l-livelli ta' 

nfiq mhumiex adegwati meta mqabbla mal-

infiq reali; iqis iż-żieda ulterjuri fir-rati tal-

ispiża unitarja bħala neċessarji biex 

jipprovdu appoġġ finanzjarju suffiċjenti 

għall-parteċipanti tal-proġett, u jenfasizza 

l-ħtieġa li jiġi garantit li l-parteċipanti u l-

organizzazzjonijiet minn żoni remoti u 

reġjuni fil-fruntieri ma jkunux żvantaġġati 

mis-sistema tal-ispiża unitarja; jitlob li l-

impenn personali qawwi, b'mod partikolari 

mill-ħafna voluntiera u l-għalliema, kif 

ukoll tal-applikanti l-oħra kollha, jiġu 

ppremjati b'mod xieraq; jitlob l-

introduzzjoni (mill-ġdid) ta' finanzjament 

għall-bidu ta' proġetti sabiex isir kuntatt 

ma' sħab ta' kooperazzjoni potenzjali jew 

għal-laqgħat preparatorji, jew allowance 

totali suffiċjenti biex dawn l-ispejjeż jiġu 

koperti, pereżempju; jenfasizza li f'dan il-

qasam it-trasparenza hija komponent 

essenzjali tar-rekwiżiti ta' trasparenza u l-

miri ġenerali tal-programm Erasmus+; 

58. Jieħu nota tal-fatt li l-partijiet 

interessati laqgħu b'mod favorevoli l-

introduzzjoni tas-sistema tal-ispejjeż 

unitarji fil-programm sabiex jiġi 

minimizzat il-piż amministrattiv 

għalkemm jidher li din is-sistema tista' 

tikkawża problemi fl-aktar żoni remoti; 

jinnota wkoll l-aġġustamenti magħmula fl-

2016 u previsti għall-2017 mill-

Kummissjoni; jinnota li, minħabba r-

rekwiżiti regolatorji, xi Stati Membri ma 

jistgħux japplikaw din is-sistema jew 

inkella jsibu li l-livelli ta' nfiq mhumiex 

adegwati meta mqabbla mal-infiq reali; iqis 

iż-żieda ulterjuri fir-rati tal-ispiża unitarja 

bħala neċessarji biex jipprovdu appoġġ 

finanzjarju suffiċjenti għall-parteċipanti 

tal-proġett, u jenfasizza l-ħtieġa li jiġi 

garantit li l-parteċipanti u l-

organizzazzjonijiet minn żoni remoti u 

reġjuni fil-fruntieri ma jkunux żvantaġġati 

mis-sistema tal-ispiża unitarja; jitlob li l-

impenn personali qawwi, b'mod partikolari 

mill-ħafna voluntiera u l-għalliema, kif 

ukoll tal-applikanti l-oħra kollha, jiġu 

ppremjati b'mod xieraq; jitlob l-

introduzzjoni (mill-ġdid) ta' finanzjament 

għall-bidu ta' proġetti sabiex isir kuntatt 

ma' sħab ta' kooperazzjoni potenzjali jew 

għal-laqgħat preparatorji, jew allowance 

totali suffiċjenti biex dawn l-ispejjeż jiġu 
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koperti, pereżempju; jenfasizza li f'dan il-

qasam it-trasparenza hija komponent 

essenzjali tar-rekwiżiti ta' trasparenza u l-

miri ġenerali tal-programm Erasmus+; 
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63. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex 

jitwaqqaf Korp Ewropew ta' Solidarjetà; 

jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tinvolvi 

organizzazzjonijiet tal-volontarjat fl-

iżvilupp ta' din l-inizjattiva ġdida sabiex 

tiżgura valur miżjud u valur 

kumplimentari fit-tisħiħ tal-volontarjat fl-

Unjoni Ewropea; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

jagħmlu sforz baġitarju biex jilqgħu din l-

inizjattiva ġdida mingħajr ma jippermettu 

sottofinanzjament ta' programmi oħra 

attwali u ta' prijorità, u jitlob li jiġu 

eżaminati possibilitajiet li jintegrawha fis-

Servizz Volontarju Ewropew sabiex 

jissaħħaħ il-volontarjat fl-UE mingħajr 

ma jiġu dduplikati inizjattivi u 

programmi; 

imħassar 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

64. Jenfasizza li l-volontarjat huwa 

espressjoni ta' solidarjetà, libertà u 

responsabilità li tikkontribwixxi għat-tisħiħ 

taċ-ċittadinanza attiva u għall-żvilupp 

personali tal-bniedem; iqis li l-volontarjat 

huwa wkoll għodda essenzjali għall-

inklużjoni u l-koeżjoni soċjali, kif ukoll 

għat-taħriġ, l-edukazzjoni u d-djalogu 

interkulturali, filwaqt li jingħata kontribut 

importanti għat-tixrid tal-valuri Ewropej; 

jemmen li s-Servizz Volontarju Ewropew 

għandu jiġi rikonoxxut għar-rwol tiegħu 

fit-trawwim tal-iżvilupp ta' ħiliet u 

kompetenzi li jistgħu jiffaċilitaw l-aċċess 

tal-parteċipanti tas-Servizz Volontarju 

Ewropew fis-suq tax-xogħol; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw 

kundizzjonijiet tax-xogħol diċenti għall-

voluntiera u jimmonitorjaw jekk jiġux 

rispettati bis-sħiħ il-kuntratti li taħthom 

jaħdmu l-voluntiera; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw 

li l-parteċipanti fis-Servizz Volontarju 

Ewropew qatt ma jitqiesu jew jintużaw 

bħala sostituzzjoni għax-xogħol; 

64. Jenfasizza li l-volontarjat huwa 

espressjoni ta' solidarjetà, libertà u 

responsabilità li tikkontribwixxi għat-tisħiħ 

taċ-ċittadinanza attiva u għall-żvilupp 

personali tal-bniedem; iqis li l-volontarjat 

huwa wkoll għodda essenzjali għall-

inklużjoni u l-koeżjoni soċjali, kif ukoll 

għat-taħriġ; jemmen li s-Servizz 

Volontarju Ewropew għandu jiġi 

rikonoxxut għar-rwol tiegħu fit-trawwim 

tal-iżvilupp ta' ħiliet u kompetenzi li 

jistgħu jiffaċilitaw l-aċċess tal-parteċipanti 

tas-Servizz Volontarju Ewropew fis-suq 

tax-xogħol; jistieden lill-Kummissjoni u 

lill-Istati Membri jiżguraw kundizzjonijiet 

tax-xogħol diċenti għall-voluntiera u 

jimmonitorjaw jekk jiġux rispettati bis-sħiħ 

il-kuntratti li taħthom jaħdmu l-voluntiera; 

jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jiżguraw li l-parteċipanti fis-

Servizz Volontarju Ewropew qatt ma 

jitqiesu jew jintużaw bħala sostituzzjoni 

għax-xogħol; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

72. Jinnota d-diskrepanzi mhux ġustifikati 

fl-għotjiet bejn il-pajjiżi u l-metodi ta' 

allokazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tinvestiga l-eżiti tal-konsegwenzi ta' tali 

differenzi fi sforz biex jiġu minimizzati d-

differenzi soċjoekonomiċi fl-Unjoni 

Ewropea; jinkoraġġixxi żieda ulterjuri fir-

rati ta’ għotjiet, kif ukoll l-aġġustament 

tagħhom għall-għoli tal-ħajja fil-pajjiż 

ospitanti ta' mobilità, sabiex titħeġġeġ il-

parteċipazzjoni ta’ studenti żvantaġġati 

soċjoekonomikament, l-istudenti u l-

persunal bi ħtiġijiet speċjali, u l-istudenti u 

l-persunal minn reġjuni mbiegħda; 

72. Jinnota d-diskrepanzi mhux ġustifikati 

fl-għotjiet bejn il-pajjiżi u l-metodi ta' 

allokazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tinvestiga l-eżiti tal-konsegwenzi ta' tali 

differenzi fi sforz biex jiġu minimizzati d-

differenzi soċjoekonomiċi fl-Unjoni 

Ewropea; jinkoraġġixxi żieda ulterjuri fir-

rati ta’ għotjiet, kif ukoll l-aġġustament 

tagħhom għall-għoli tal-ħajja fil-pajjiż 

ospitanti ta' mobilità, sabiex titħeġġeġ il-

parteċipazzjoni ta’ studenti żvantaġġati 

soċjoekonomikament, l-istudenti u l-

persunal bi ħtiġijiet speċjali, inklużi 

persuni b'diżabilità u l-istudenti u l-

persunal minn reġjuni mbiegħda; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

73. Jinnota li l-akbar effett pożittiv ta' 

għotjiet ta' mobilità Erasmus+, u d-

domanda ogħla għalihom, fl-Ewropa tal-

Lvant u tan-Nofsinhar jikkuntrastaw mal-

baġit ġenerali limitat għall-programm, li 

jwassal għal proporzjon kbir ta' 

applikazzjonijiet rifjutati; jipproponi li l-

Kummissjoni tintensifika l-isforzi tagħha 

għall-promozzjoni tal-mobilità mill-

Ewropa tal-Punent lejn l-Ewropa tal-

Lvant; 

73. Jinnota li l-akbar effett pożittiv ta' 

għotjiet ta' mobilità Erasmus+, u d-

domanda ogħla għalihom, fl-Ewropa tal-

Lvant u tan-Nofsinhar jikkuntrastaw mal-

baġit ġenerali limitat għall-programm, li 

jwassal għal proporzjon kbir ta' 

applikazzjonijiet rifjutati; jenfasizza l-

effetti negattivi tal-politiki ta' awsterità u 

r-riformi strutturali imposti mill-UE fuq 

dawn il-pajjiżi, li jillimitaw il-kapaċità 

tagħhom li jinvestu fi programmi 

edukattivi u f'infrastrutturi; 

Or. en 
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74. Jiddispjaċih li l-inugwaljanza dejjem 

tikber fi ħdan u bejn l-Istati Membri, u r-

rata għolja ta' qgħad fost iż-żgħażagħ fl-UE 

qed jagħmlu l-aċċess għall-programm 

diffiċli minħabba li dawn joħolqu ostakli 

għall-mobilità għall-applikanti minn 

reġjuni bi dħul baxx li ġew milquta aktar 

bil-kbir mill-kriżi ekonomika u mit-

tnaqqis; jiddikjara li l-programm Erasmus+ 

u l-ETV  jeħtieġ li jkunu attivi f'żoni 

remoti u reġjuni tal-fruntiera tal-UE wkoll; 

iqis li l-għoti ta' aċċess u ta' opportunitajiet 

indaqs għall-abitanti ta' dawn ir-reġjuni 

hija bidla pożittiva ħafna u mezz biex 

jitnaqqas il-qgħad fost iż-żgħażagħ u jiġi 

appoġġat l-irkupru ekonomiku. 

74. Jiddispjaċih li l-inugwaljanza dejjem 

tikber fi ħdan u bejn l-Istati Membri, u r-

rata għolja ta' qgħad fost iż-żgħażagħ fl-

UE, primarjament minħabba l-politiki ta' 

awsterità, qed jagħmlu l-aċċess għall-

programm diffiċli minħabba li dawn 

joħolqu ostakli għall-mobilità għall-

applikanti minn reġjuni bi dħul baxx li ġew 

milquta aktar bil-kbir mill-kriżi ekonomika 

u mit-tnaqqis; jiddikjara li l-programm 

Erasmus+ u l-ETV jeħtieġ li jkunu attivi 

f'żoni remoti u reġjuni tal-fruntiera tal-UE 

wkoll; iqis li l-għoti ta' aċċess u ta' 

opportunitajiet indaqs għall-abitanti ta' 

dawn ir-reġjuni hija bidla pożittiva ħafna u 

mezz biex jitnaqqas il-qgħad fost iż-

żgħażagħ u jiġi appoġġat l-irkupru 

ekonomiku. 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

76. Jistieden lill-Kummissjoni tirrikonoxxi 

n-natura speċjali tal-proġetti u l-mobilità li 

jinvolvu nies bi bżonnijiet speċjali u 

persuni ġejjin minn ambjenti żvantaġġati; 

iħeġġeġ promozzjoni akbar tal-

possibilitajiet għal persuni bi bżonnijiet 

speċjali u għal dawk li ġejjin minn 

ambjenti żvantaġġati biex jipparteċipaw 

fil-programm, inklużi r-rifuġjati, u jitlob li 

jiġi ffaċilitat l-aċċess tagħhom għalih; 

76. Jistieden lill-Kummissjoni tirrikonoxxi 

n-natura speċjali tal-proġetti u l-mobilità li 

jinvolvu nies bi bżonnijiet speċjali, b'mod 

partikolari l-persuni b’diżabilità, u persuni 

ġejjin minn ambjenti żvantaġġati; iħeġġeġ 

promozzjoni akbar tal-possibbiltajiet għal 

persuni bi bżonnijiet speċjali u għal dawk li 

ġejjin minn ambjenti żvantaġġati biex 

jipparteċipaw fil-programm u jitlob li jiġi 

ffaċilitat l-aċċess tagħhom għalih; 

Or. en 

 

 


