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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Iqis li l-programm Erasmus+ huwa 

wieħed mill-pilastri ewlenin għall-

adattament tal-popolazzjoni Ewropea 
għat-tagħlim tul il-ħajja; jitlob lill-

Kummissjoni, għalhekk, tisfrutta bis-sħiħ 

id-dimensjoni tat-tagħlim tul il-ħajja tal-

programm billi trawwem u tinkoraġġixxi 

kooperazzjoni transettorjali taħt Erasmus+, 

li hija ħafna ogħla minn dik taħt il-

programmi preċedenti, u biex tevalwa l-

kooperazzjoni transsettorjali fl-

evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-

programm ippreżentat fi tmiem l-2017; 

jirrikonoxxi li l-proġetti u l-attivitajiet 

transsettorjali juru l-potenzjal li jittejjeb ir-

rendiment tal-programm; jitlob li l-mobilità 

edukattiva ssir parti minn kwalunkwe 

programm ta' edukazzjoni għolja jew 

vokazzjonali sabiex titjieb il-kwalità tal-

edukazzjoni għolja u tas-sistema tal-ETV, 

biex individwi jiġu megħjuna jtejbu l-ħiliet 

professjonali tagħhom, il-kompetenzi 

tagħhom u l-iżvilupp tal-karriera tagħhom, 

kif ukoll biex tissaħħaħ is-

sensibilizzazzjoni tal-kompetenzi miksuba 

matul il-mobilità fis-setturi mmirati kollha 

u biex jitrawwem l-għarfien dwar it-

tagħlim, it-taħriġ u l-ħidma taż-żgħażagħ; 

jenfasizza l-valur miżjud ta' azzjonijiet tal-

ETV ta' Erasmus+ fl-appoġġ tal-

integrazzjoni jew l-integrazzjoni mill-ġdid 

ta' gruppi żvantaġġati f'opportunitajiet ta' 

32. Iqis li l-programm Erasmus+ huwa 

wieħed mill-pilastri ewlenin għat-tħejjija 

taċ-ċittadini tal-Istati Membri għat-

tagħlim tul il-ħajja; jitlob lill-Kummissjoni, 

għalhekk, tisfrutta bis-sħiħ id-dimensjoni 

tat-tagħlim tul il-ħajja tal-programm billi 

trawwem u tinkoraġġixxi kooperazzjoni 

transettorjali taħt Erasmus+, li hija ħafna 

ogħla minn dik taħt il-programmi 

preċedenti, u biex tevalwa l-kooperazzjoni 

transsettorjali fl-evalwazzjoni ta' nofs it-

terminu tal-programm ippreżentat fi tmiem 

l-2017; jirrikonoxxi li l-proġetti u l-

attivitajiet transsettorjali juru l-potenzjal li 

jittejjeb ir-rendiment tal-programm; jitlob 

li l-mobilità edukattiva ssir parti minn 

kwalunkwe programm ta' edukazzjoni 

għolja jew vokazzjonali sabiex titjieb il-

kwalità tal-edukazzjoni għolja u tas-

sistema tal-ETV, biex individwi jiġu 

megħjuna jtejbu l-ħiliet professjonali 

tagħhom, il-kompetenzi tagħhom u l-

iżvilupp tal-karriera tagħhom, kif ukoll 

biex tissaħħaħ is-sensibilizzazzjoni tal-

kompetenzi miksuba matul il-mobilità fis-

setturi mmirati kollha u biex jitrawwem l-

għarfien dwar it-tagħlim, it-taħriġ u l-

ħidma taż-żgħażagħ; jenfasizza l-valur 

miżjud ta' azzjonijiet tal-ETV ta' Erasmus+ 

fl-appoġġ tal-integrazzjoni jew l-

integrazzjoni mill-ġdid ta' gruppi 

żvantaġġati f'opportunitajiet ta' 
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edukazzjoni jew ta' taħriġ vokazzjonali 

sabiex tissaħħaħ it-tranżizzjoni tagħhom 

għas-suq tax-xogħol; jitlob opportunitajiet 

aħjar għall-istudenti tal-ETV biex isegwu 

internship jew parti mill-istudji tagħhom 

f'pajjiżi ġirien, pereżempju permezz tal-

finanzjament tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta' 

studenti li jibqgħu jgħixu f'pajjiżhom stess; 

edukazzjoni jew ta' taħriġ vokazzjonali 

sabiex tissaħħaħ it-tranżizzjoni tagħhom 

għas-suq tax-xogħol; jitlob opportunitajiet 

aħjar għall-istudenti tal-ETV biex isegwu 

internship jew parti mill-istudji tagħhom 

f'pajjiżi ġirien, pereżempju permezz tal-

finanzjament tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta' 

studenti li jibqgħu jgħixu f'pajjiżhom stess; 

Or. en 

 

 


