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9. Jenfasizza li l-volontarjat 

jinkoraġġixxi l-iżvilupp tal-parteċipazzjoni 

ċivika u taċ-ċittadinanza attiva, filwaqt li 

jkattar ukoll il-possibbiltajiet tal-

parteċipanti li jsibu impjieg; jenfasizza, 

għalhekk, li l-finanzjament skont il-

programm Erasmus+ għandu jkun parti 

minn strateġija politika usa' bl-għan li 

toħloq ambjent li jħeġġeġ il-volontarjat fl-

Ewropa, li ma tidduplikax l-inizjattivi 

eżistenti li rnexxew iżda ssaħħaħhom; 

9. Jenfasizza li l-volontarjat 

jinkoraġġixxi l-iżvilupp tal-parteċipazzjoni 

ċivika u taċ-ċittadinanza attiva, filwaqt li 

jgħin ukoll fit-tkattir tal-possibbiltajiet tal-

parteċipanti li jsibu impjieg; jenfasizza, 

għalhekk, li l-finanzjament skont il-

programm Erasmus+ għandu jkun parti 

minn strateġija politika usa' bl-għan li 

toħloq ambjent li jħeġġeġ il-volontarjat fl-

Ewropa, li ma tidduplikax l-inizjattivi 

eżistenti li rnexxew iżda ssaħħaħhom; 

ifakkar, madankollu, li impjiegi potenzjali 

ta' kwalità qatt ma jistgħu jiġu sostitwiti 

b'attivitajiet ta' volontarjat mhux 

imħallsa;  
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11. Jinnota li Erasmus+ għandu 

jħeġġeġ l-iżvilupp ta' rabtiet aktar 

b'saħħithom bejn l-istituzzjonijiet tal-

edukazzjoni u t-taħriġ u l-komunità 

kummerċjali sabiex itejbu l-ħiliet u l-

impjegabbiltà tal-parteċipanti tiegħu u l-

kompetittività tal-ekonomija Ewropea;  

imħassar 

Or. en 
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12. Jenfasizza r-rwol tal-ETV ta' 

Erasmus+ li jgħinu lill-parteċipanti 

jiżviluppaw il-ħiliet u jiksbu l-esperjenza 

meħtieġa fis-suq tax-xogħol, u b'hekk 

jikkontribwixxi għal żieda fl-impjegabbiltà 

u l-integrazzjoni soċjali; jinkoraġġixxi t-

titjib fl-ETV ta' Erasmus+ bl-għan li jsiru 

aktar moderni, aċċessibbli, simplifikati u 

idonei għall-era diġitali; 

12. Jenfasizza r-rwol tal-ETV ta' 

Erasmus+ li jgħinu lill-parteċipanti 

jiżviluppaw il-ħiliet u jiksbu l-esperjenza li 

jistgħu jkunu utli fis-suq tax-xogħol, u 

b'hekk jikkontribwixxi għal żieda fl-

impjegabbiltà u l-integrazzjoni soċjali; 

jinkoraġġixxi t-titjib fl-ETV ta' Erasmus+ 

bl-għan li jsiru aktar moderni, aċċessibbli, 

simplifikati u idonei għall-era diġitali; 

Or. en 
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13. Jirrikonoxxi l-potenzjal għoli għall-

espansjoni tal-mobilità tal-istudenti tal-

ETV għal kollokamenti għal żmien qasir 

jew aktar fit-tul (Erasmus Pro) biex 

issaħħaħ il-kontribut tal-UE fil-ġlieda 

kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ; iħeġġeġ 

lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

isaħħu l-opportunitajiet ta' mobilità għall-

istudenti tal-ETV kif ukoll id-dimensjoni 

tal-apprendistat professjonali tal-

programm, kemm b'rikonoxximent tal-

valur inerenti tal-apprendistati kif ukoll 

biex irawmu riformi nazzjonali biex 

jiżviluppaw aktar it-taħriġ u l-kwalifiki 

professjonali u jippromwovu r-

rikonoxximent tagħhom; jerġa' jafferma, 

fl-istess ħin, li internship huwa opportunità 

formattiva li ma tiħux post impjieg 

imħallas; 

13. Jirrikonoxxi l-potenzjal għall-

espansjoni tal-mobilità tal-istudenti tal-

ETV għal kollokamenti għal żmien qasir 

jew aktar fit-tul (Erasmus Pro) biex 

issaħħaħ il-kontribut tal-UE fil-ġlieda 

kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ; iħeġġeġ 

lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

isaħħu l-opportunitajiet ta' mobilità għall-

istudenti tal-ETV kif ukoll id-dimensjoni 

tal-apprendistat professjonali tal-

programm, b'rikonoxximent tal-valur 

inerenti tal-apprendistati; jerġa' jafferma, 

fl-istess ħin, li internship huwa opportunità 

formattiva li ma tiħux post impjieg 

imħallas; 

Or. en 
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L-identità Ewropea u ċ-ċittadinanza attiva 

 

Iċ-ċittadinanza attiva  
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20. Jemmen bis-sħiħ li l-programm 

Erasmus+ għandu jkompli jistimola ċ-

ċittadinanza attiva, l-edukazzjoni ċivika u 

l-fehim interkulturali u jiżviluppa sens ta' 

identità Ewropea; jinsisti, għalhekk, fuq il-

ħtieġa li l-attivitajiet kollha tal-edukazzjoni 

u t-taħriġ u tal-mobilità tat-tagħlim formali 

u mhux formali ffinanzjati minn Erasmus+ 

ikabbru wkoll l-għarfien taż-żgħażagħ 

dwar il-valur miżjud tal-kooperazzjoni 

Ewropea fil-qasam tal-edukazzjoni u 

jħeġġuhom jinvolvu ruħhom fi 

kwistjonijiet Ewropej; 

20. Jemmen bis-sħiħ li l-programm 

Erasmus+ għandu jkompli jistimola ċ-

ċittadinanza attiva, l-edukazzjoni ċivika u 

l-fehim interkulturali u jiżviluppa sens ta' 

appartenenza Ewropea komuni; jinsisti, 

għalhekk, fuq il-ħtieġa li l-attivitajiet 

kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ u tal-

mobilità tat-tagħlim formali u mhux 

formali ffinanzjati minn Erasmus+ ikabbru 

wkoll l-għarfien taż-żgħażagħ dwar il-valur 

miżjud tal-kooperazzjoni Ewropea fil-

qasam tal-edukazzjoni u jħeġġuhom 

jinvolvu ruħhom fi kwistjonijiet Ewropej; 

Or. en 

 

 


