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EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar 
"Baġit modern għal Unjoni li tipproteġi, 
tagħti s-setgħa u tiddefendi - il-qafas 
finanzjarju pluriennali għall-2021-2027"26

adottata fit-2 ta' Mejju 2018, il-
Kummissjoni talbet li ssir enfasi aktar 
qawwija fuq "iż-żgħażagħ" fil-qafas 
finanzjarju li jmiss, b'mod partikolari billi 
tirdoppja u aktar id-daqs tal-Programm 
Erasmus+ 2014-2020, waħda mill-aktar 
stejjer ta' suċċess viżibbli tal-Unjoni. Il-
fokus tal-Programm il-ġdid jenħtieġ li jkun 
fuq l-inklużività, u sabiex jintlaħqu aktar 
żgħażagħ minn kuntesti żvantaġġati. Dan 
jenħtieġ li jippermetti aktar żgħażagħ li 
jmorru f'pajjiż ieħor sabiex jitgħallmu jew 
jaħdmu.

(8) Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar 
"Baġit modern għal Unjoni li tipproteġi, 
tagħti s-setgħa u tiddefendi - il-qafas 
finanzjarju pluriennali għall-2021-2027"26

adottata fit-2 ta' Mejju 2018, il-
Kummissjoni talbet li ssir enfasi aktar 
qawwija fuq "iż-żgħażagħ" fil-qafas 
finanzjarju li jmiss, b'mod partikolari billi 
tirdoppja u aktar id-daqs tal-Programm 
Erasmus+ 2014-2020, waħda mill-aktar 
stejjer ta' suċċess viżibbli tal-Unjoni. Fir-
riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2018 
dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali li 
jmiss, il-Parlament Ewropew għamel 
appell, min-naħa tiegħu, biex il-baġit tal-
programm jittriplika. Il-fokus tal-
Programm il-ġdid jenħtieġ li jkun fuq l-
inklużività, u sabiex jintlaħqu aktar 
żgħażagħ minn kuntesti żvantaġġati. Dan 
jenħtieġ li jippermetti aktar żgħażagħ li 
jmorru f'pajjiż ieħor sabiex jitgħallmu jew 
jaħdmu.

__________________ __________________

26 COM(2018) 321 finali. 26 COM(2018) 321 finali.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar it-
Tisħiħ tal-identità Ewropea permezz tal-
edukazzjoni u l-kultura, il-Kummissjoni 

(17) Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar it-
Tisħiħ tal-identità Ewropea permezz tal-
edukazzjoni u l-kultura, il-Kummissjoni 
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enfasizzat ir-rwol ċentrali tal-edukazzjoni, 
il-kultura u l-isport fil-promozzjoni ta' 
ċittadinanza attiva u valuri komuni fost l-
iżgħar ġenerazzjonijiet. It-tisħiħ tal-
identità Ewropea u t-trawwim tal-
parteċipazzjoni attiva tal-individwi fil-
proċessi demokratiċi huwa kruċjali għall-
futur tal-Ewropa u s-soċjetajiet demokratiċi 
tagħna. Jekk persuna ssiefer sabiex tistudja, 
titgħallem, titħarreġ u taħdem jew sabiex 
tipparteċipa f'attivitajiet taż-żgħażagħ u tal-
isports, dan jikkontribwixxi għat-tisħiħ ta' 
din l-identità Ewropea fid-diversità kollha 
tagħha u s-sens li tkun parti minn komunità 
kulturali kif ukoll sabiex titrawwem din iċ-
ċittadinanza attiva, fost persuni ta' kull età. 
Dawk li jipparteċipaw f'attivitajiet ta' 
mobbiltà jenħtieġ li jinvolvu ruħhom fil-
komunitajiet lokali tagħhom kif ukoll 
jinvolvu ruħhom fil-komunitajiet lokali tal-
pajjiż ospitanti tagħhom biex jaqsmu l-
esperjenza tagħhom. L-attivitajiet marbutin 
mat-tisħiħ tal-aspetti kollha tal-kreattività 
fl-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ u t-
tisħiħ tal-kompetenzi ewlenin individwali 
jenħtieġ li jiġu appoġġati.

enfasizzat ir-rwol ċentrali tal-edukazzjoni, 
il-kultura u l-isport fil-promozzjoni ta' 
ċittadinanza attiva u valuri komuni fost il-
ġenerazzjonijiet iżgħar. It-tisħiħ tal-
identità Ewropea u t-trawwim tal-
parteċipazzjoni attiva tal-individwi fil-
proċessi demokratiċi huwa kruċjali għall-
futur tal-Ewropa u s-soċjetajiet demokratiċi 
tagħna. Jekk persuna ssiefer sabiex tistudja, 
titgħallem, titħarreġ u taħdem jew sabiex 
tipparteċipa f'attivitajiet taż-żgħażagħ u tal-
isports, dan jikkontribwixxi għat-tisħiħ ta' 
din l-identità Ewropea fid-diversità kollha 
tagħha u s-sens li tkun parti minn komunità 
kulturali kif ukoll sabiex titrawwem din iċ-
ċittadinanza attiva, fost persuni ta' kull età.
Għaldaqstant, il-Programm jaspira li 
jirrifletti d-diversità tas-soċjetà Ewropea 
f'termini tal-appartenenza etnika, il-
ġeneru, il-kapaċità, il-kuntest soċjali u l-
ġeografija tal-Unjoni. Dawk li 
jipparteċipaw f'attivitajiet ta' mobbiltà 
jenħtieġ li jinvolvu ruħhom fil-
komunitajiet lokali tagħhom kif ukoll 
jinvolvu ruħhom fil-komunitajiet lokali tal-
pajjiż ospitanti tagħhom biex jaqsmu l-
esperjenza tagħhom. L-attivitajiet marbutin 
mat-tisħiħ tal-aspetti kollha tal-kreattività 
fl-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ u t-
tisħiħ tal-kompetenzi ewlenin individwali 
jenħtieġ li jiġu appoġġati.

Ġustifikazzjoni

Il-programmi tal-UE li jilħqu s-segmenti kollha tas-soċjetà Ewropea jirrappreżentaw valur 
aħjar għall-flus b'mod partikolari fil-promozzjoni tal-valuri tal-UE u l-opportunitajiet indaqs 
u, bħala tali, l-adozzjoni ma' dawn il-programmi għandha tiġi rrapportata.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi sabiex jiffaċilita t-

(28) Il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi sabiex jiffaċilita t-
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trasparenza u r-rikonoxximent ta' ħiliet u 
kwalifiki, kif ukoll it-trasferiment ta' 
krediti jew unitajiet ta' eżiti tat-tagħlim, 
sabiex irawwem l-assigurazzjoni tal-
kwalità u jappoġġa l-validazzjoni ta' 
tagħlim mhux formali u informali, il-
ġestjoni tal-ħiliet u l-gwida. F'dan ir-
rigward, il-Programm jenħtieġ li jipprovdi 
appoġġ ukoll għall-punti ta' kuntatt u n-
netwerks fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni li 
jiffaċilitaw skambji trans-Ewropej kif ukoll 
l-iżvilupp ta' mogħdiji ta' tagħlim flessibbli 
bejn oqsma differenti ta' edukazzjoni, 
taħriġ u żgħażagħ u f'kuntesti formali u 
mhux formali.

trasparenza u r-rikonoxximent ta' ħiliet u 
kwalifiki, kif ukoll it-trasferiment ta' 
krediti jew unitajiet ta' eżiti tat-tagħlim, 
sabiex irawwem l-assigurazzjoni tal-
kwalità u jappoġġa l-validazzjoni ta' 
tagħlim mhux formali u informali, il-
ġestjoni tal-ħiliet u l-gwida. B'mod 
partikolari, fil-qasam tat-taħriġ 
vokazzjonali, għandu jiġi żgurat li 
tingħeleb id-diversità tas-sistemi 
nazzjonali, bil-għan li jingħataw diplomi, 
il-validazzjoni u r-rikonoxximent tal-ħiliet 
u l-kisbiet fil-mobilità fi ħdan l-UE u fil-
konfront ta' pajjiżi terzi assoċjati mal-
programm Erasmus. F'dan ir-rigward, il-
Programm jenħtieġ li jipprovdi appoġġ 
ukoll għall-punti ta' kuntatt u n-netwerks 
fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni li 
jiffaċilitaw skambji trans-Ewropej kif ukoll 
l-iżvilupp ta' perkorsi ta' tagħlim flessibbli 
bejn oqsma differenti ta' edukazzjoni, 
taħriġ u żgħażagħ u f'kuntesti formali u 
mhux formali.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Huwa importanti li jiġu stimulati t-
tagħlim, l-apprendiment u r-riċerka fi 
kwistjonijiet ta' integrazzjoni Ewropea, kif 
ukoll li jiġu promossi d-dibattiti dwar dawn 
il-kwistjonijiet permezz ta' appoġġ għall-
azzjonijiet Jean Monnet fl-oqsma tal-
edukazzjoni għolja iżda wkoll f'oqsma 
oħrajn tal-edukazzjoni u t-taħriġ. It-
trawwim ta' sens ta' identità Ewropea u l-
impenn huma partikolarment importanti fi 
żminijiet meta l-valuri komuni li l-Unjoni 
hija msejsa fuqhom, u li jiffurmaw parti 
mill-identità Ewropea tagħna, qed jiġu 
ttestjati, u meta ċ-ċittadini juru livelli baxxi 
ta' involviment. Il-Programm jenħtieġ li 
jkompli jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-
eċċellenza fl-istudji ta' integrazzjoni

(31) Huwa importanti li jiġu stimulati t-
tagħlim, l-apprendiment u r-riċerka fi 
kwistjonijiet ta' integrazzjoni, storja u 
ċittadinanza Ewropej, kif ukoll li jiġu 
promossi d-dibattiti dwar dawn il-
kwistjonijiet permezz ta' appoġġ għall-
azzjonijiet Jean Monnet fl-oqsma tal-
edukazzjoni għolja iżda wkoll f'oqsma 
oħrajn tal-edukazzjoni u t-taħriġ. It-
trawwim ta' sens ta' identità Ewropea u ta' 
ċittadinanza Ewropea, kif ukoll it-tisħiħ 
tal-impenn huma partikolarment 
importanti fi żminijiet meta l-valuri 
komuni li l-Unjoni hija msejsa fuqhom, u li 
jiffurmaw parti mill-identità Ewropea 
tagħna, qed jiġu ttestjati, u meta ċ-ċittadini 
juru livelli baxxi ta' involviment. Il-
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Ewropea. Programm jenħtieġ li jkompli 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-
eċċellenza fl-istudji ta' integrazzjoni, storja 
u ċittadinanza Ewropej.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Billi jirrifletti l-importanza li jiġi 
indirizzat it-tibdil fil-klima b'konformità 
mal-impenji tal-Unjoni sabiex timplimenta 
l-Ftehim ta' Pariġi u tikseb l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, 
dan il-Programm se jikkontribwixxi għall-
integrazzjoni tal-azzjoni klimatika fil-
politiki tal-Unjoni u għall-kisba tal-mira 
kumplessiva ta' 25% tal-infiq tal-baġit tal-
Unjoni li jappoġġa l-għanijiet tal-klima. Se 
jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti matul 
it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
Programm u jiġu vvalutati mill-ġdid fil-
kuntest tal-evalwazzjonijiet rilevanti u l-
proċess ta' reviżjoni.

(32) Billi jirrifletti l-importanza li jiġi 
indirizzat it-tibdil fil-klima b'konformità 
mal-impenji tal-Unjoni sabiex timplimenta 
l-Ftehim ta' Pariġi u tikseb l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, 
dan il-Programm se jikkontribwixxi għall-
integrazzjoni tal-azzjoni klimatika fil-
politiki tal-Unjoni u għall-kisba tal-mira
kumplessiva ta' mill-inqas 25 % tal-infiq 
tal-baġit tal-Unjoni li jappoġġa l-għanijiet 
tal-klima matul il-perjodu kopert mill-
QFP 2021-2027, u għan annwali ta' 30 % 
kemm jista' jkun malajr, u mhux aktar 
tard mill-2027. Se jiġu identifikati 
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Programm u jiġu 
vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-
evalwazzjonijiet rilevanti u l-proċess ta' 
reviżjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-bidla tirrifletti l-objettiv stabbilit mill-Parlament għal infiq relatat mal-klima.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
pakkett finanzjarju għall-Programm li 
għandu jikkostitwixxi l-ammont ta' 

(33) Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
pakkett finanzjarju għall-Programm li 
għandu jikkostitwixxi l-ammont ta' 
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referenza primarja, fit-tifsira ta' [referenza 
li għandha tiġi aġġornata kif xieraq il-
Punt 17 tal-Ftehim Interistituzzjonali bejn 
il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, 
dwar kooperazzjoni f'materji baġitarji u 
dwar ġestjoni finanzjarja tajba34], għall-
Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-
proċedura baġitarja annwali.

referenza primarja, fit-tifsira ta' [referenza 
li għandha tiġi aġġornata kif xieraq il-
Punt 17 tal-Ftehim Interistituzzjonali bejn 
il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, 
dwar kooperazzjoni f'materji baġitarji u 
dwar ġestjoni finanzjarja tajba34], għall-
Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-
proċedura baġitarja annwali. Jenħtieġ li 
mill-2021 tkun żgurata żieda 
konsiderevoli tal-baġit annwali tal-
programm meta mqabbel mal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2014-2020, 
segwita minn tkabbir lineari u gradwali 
tal-allokazzjonijiet annwali. Dan ikun 
jippermetti li jkun garantit l-aċċess għall-
ogħla numru ta' parteċipanti sa mill-bidu 
nett tal-perjodu tal-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali 2021-2027.

__________________ __________________

34 ĠU L […], […], p. […]. 34 ĠU L […], […], p. […].

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "mobbiltà għat-tagħlim" tfisser iċ-
ċaqliq fiżiku lejn pajjiż li mhux il-pajjiż 
tar-residenza, sabiex isir studju, taħriġ jew 
tagħlim mhux formali jew informali; Dan
tista' tkun akkumpanjata minn miżuri bħal 
appoġġ u taħriġ lingwistiku u/jew tkun 
ikkumplimentata minn tagħlim online u 
kooperazzjoni virtwali. F'xi każijiet 
speċifiċi, tista' tkun fil-forma ta' tagħlim 
permezz tal-użu tal-għodod tat-teknoloġija 
tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni;

(2) "mobbiltà għat-tagħlim" tfisser iċ-
ċaqliq fiżiku lejn pajjiż li mhux il-pajjiż 
tar-residenza, sabiex isir studju, taħriġ jew 
tagħlim mhux formali jew informali, 
inkluż taħriġ b'alternanza; Din tista' tkun 
akkumpanjata minn miżuri bħal appoġġ u 
taħriġ lingwistiku u/jew tkun 
ikkomplementata minn tagħlim online u 
kooperazzjoni virtwali. F'xi każijiet 
speċifiċi, tista' tkun fil-forma ta' tagħlim 
permezz tal-użu tal-għodod tat-teknoloġija 
tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni;

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) "student ta' edukazzjoni u taħriġ 
vokazzjonali" tfisser kwalunkwe persuna 
reġistrata fi programm ta' edukazzjoni jew 
taħriġ vokazzjonali inizjali jew kontinwu fi 
kwalunkwe livell sa livell ta' wara l-iskola 
sekondarja. Jinkludi l-parteċipazzjoni ta' 
individwi li reċentament iggradwaw minn 
tali programmi;

(9) "student ta' edukazzjoni u taħriġ 
vokazzjonali" tfisser kwalunkwe persuna 
reġistrata fi programm ta' edukazzjoni jew 
taħriġ vokazzjonali inizjali, kontinwu jew 
b'alternanza u fi kwalunkwe livell sa livell 
ta' wara l-iskola sekondarja. Jinkludi l-
parteċipazzjoni ta' individwi li reċentement
iggradwaw minn tali programmi;

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jippromwovi l-mobbilità għat-
tagħlim tal-individwi, kif ukoll il-
kooperazzjoni, l-inklużjoni, l-eċċellenza, 
il-kreattività u l-innovazzjoni fil-livell ta' 
organizzazzjonijiet u politiki fil-qasam tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

(a) li jippromwovi l-mobbilità għat-
tagħlim tal-individwi, kif ukoll il-
kooperazzjoni, l-inklużjoni, l-eċċellenza, 
il-kreattività u l-innovazzjoni fil-livell ta' 
organizzazzjonijiet u politiki fil-qasam tal-
edukazzjoni, it-taħriġ u t-taħriġ dwar iċ-
ċittadinanza u l-istorja Ewropej;

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għall-
perjodu 2021-2027 għandu jkun 
EUR 30 000 000 000 fi prezzijiet attwali.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għall-
perjodu 2021-2027 għandu jkun 
EUR 41 097 000 000 fi prezzijiet tal-2018 
(EUR 46 758 000 000 fi prezzijiet 
kurrenti).

Ġustifikazzjoni

Qed jiġi propost li l-pakkett finanzjarju jiġi emendat skont ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew tal-14 ta' Marzu u tat-30 ta' Mejju dwar il-Qafas finanzjarju pluriennali li jmiss, 
abbażi ta' tqassim tekniku skont il-programm li jista' jiġi aġġustat fil-futur, filwaqt li tiġi 
rispettata l-pożizzjoni ġenerali tal-Parlament Ewropew kif espressa f'dawn ir-riżoluzzjonijiet 
u l-livell ġenerali ta' 1,3 % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) għall-UE-27.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 24 940 000 000 għal 
azzjonijiet fil-qasam tal-edukazzjoni u t-
taħriġ, li minnhom:

(a) 83,14 % tal-ammont imsemmi fil-
paragrafu 1 għal azzjonijiet fil-qasam tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, li minnu:

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) mill-inqas EUR 8 640 000 000
jenħtieġ li jiġu allokati għal azzjonijiet ta' 
edukazzjoni għolja msemmija fil-punt (a) 
tal-Artikolu 4 u l-punt (a) tal-Artikolu 5;

(1) mill-inqas 28,8 % tal-ammont 
imsemmi fil-paragrafu 1 jenħtieġ li jiġu 
allokati għal azzjonijiet ta' edukazzjoni 
għolja msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 4 
u l-punt (a) tal-Artikolu 5;

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) mill-inqas EUR 5 230 000 000 għal 
azzjonijiet fl-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali msemmija fil-punt (b) tal-
Artikolu 4 u l-punt (a) tal-Artikolu 5;

(2) mill-inqas 17,43 % tal-ammont 
imsemmi fil-paragrafu 1 għal azzjonijiet 
fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali 
msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 4 u l-
punt (a) tal-Artikolu 5;

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a – punt 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) mill-inqas EUR 3 790 000 000 għal 
azzjonijiet ta' edukazzjoni skolastika 
msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 4 u l-
punt (a) tal-Artikolu 5;

(3) mill-inqas 12,63 % tal-ammont 
imsemmi fil-paragrafu 1 għal azzjonijiet 
ta' edukazzjoni skolastika msemmija fil-
punt (c) tal-Artikolu 4 u l-punt (a) tal-
Artikolu 5;

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) mill-inqas EUR 1 190 000 000 għal 
azzjonijiet edukattivi għall-adulti 
msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 4 u l-
punt (a) tal-Artikolu 5;

(4) mill-inqas 3,97 % tal-ammont 
imsemmi fil-paragrafu 1 għal azzjonijiet 
edukattivi għall-adulti msemmija fil-
punt (d) tal-Artikolu 4 u l-punt (a) tal-
Artikolu 5;

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) EUR 450 000 000 għal azzjonijiet 
Jean Monnet imsemmija fl-Artikolu 7;

(5) 1,5 % tal-ammont imsemmi fil-
paragrafu 1 għal azzjonijiet Jean Monnet 
imsemmija fl-Artikolu 7;

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 3 100 000 000 għal azzjonijiet 
fil-qasam taż-żgħażagħ imsemmija fl-
Artikoli 8 sa 10;

(b) 10,33 % tal-ammont imsemmi fil-
paragrafu 1 għal azzjonijiet fil-qasam taż-
żgħażagħ imsemmija fl-Artikoli 8 sa 10;
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) EUR 550 000 000 għal azzjonijiet 
fil-qasam tal-isport imsemmija fl-
Artikoli 11 sa 13; u

(c) 1,83 % tal-ammont imsemmi fil-
paragrafu 1 għal azzjonijiet fil-qasam tal-
isport imsemmija fl-Artikoli 11 sa 13; u

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) mill-inqas EUR 960 000 000 bħala 
kontribuzzjoni għall-ispejjeż operattivi tal-
aġenziji nazzjonali.

(d) mill-inqas 3,2 % tal-ammont 
imsemmi fil-paragrafu 1 bħala 
kontribuzzjoni għall-ispejjeż operattivi tal-
aġenziji nazzjonali.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għall-Programm li waslu minn pajjiżi 
terzi u/jew strumenti oħra tal-Unjoni se 
jiġu rrappurtati fuq bażi annwali lill-
Kunsill u lill-Parlament bħala l-awtorità 
baġitarja tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Kontribuzzjonijiet minn pajjiżi terzi u strumenti oħra barra mill-baġit tal-UE. L-awtorità 
baġitarja u l-kumitati ewlenin għandhom ikunu konxji dwar sa fejn jaslu dawn il-
kontribuzzjonijiet sabiex tkun ivvalutata b'mod aktar effikaċi l-portata tal-programmi u l-
effett tagħhom.

Emenda 21
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-evalwazzjoni tal-Programm se 
tinkludi analiżi tal-parteċipazzjoni fil-
Programm fuq il-bażi tal-ġeneru, l-oriġini 
etnika, il-kapaċità, il-kuntest soċjali u l-
ġeografija tal-Unjoni sabiex jiġu 
ddeterminati aħjar il-valur għall-flus, il-
portata u r-rilevanza tal-Programm u 
sabiex titqies aħjar id-diversità tas-soċjetà 
Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Il-programmi tal-UE li jilħqu s-segmenti kollha tas-soċjetà Ewropea jirrappreżentaw valur 
aħjar għall-flus b'mod partikolari fil-promozzjoni tal-valuri tal-UE u l-opportunitajiet indaqs 
u, bħala tali, l-adozzjoni ma' dawn il-programmi għandha tiġi rrapportata.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli għall-kontrolli ta' superviżjoni 
fir-rigward tal-azzjonijiet u tal-attivitajiet 
tal-Programm ġestiti mill-aġenziji 
nazzjonali. Għandha tistipula r-rekwiżiti 
minimi għall-kontrolli mill-aġenzija 
nazzjonali u l-korp indipendenti tal-
awditjar.

2. Il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli għall-kontrolli ta' superviżjoni 
fir-rigward tal-azzjonijiet u tal-attivitajiet 
tal-Programm ġestiti mill-aġenziji 
nazzjonali. Għandha tistabbilixxi r-
rekwiżiti minimi għall-kontrolli mill-
aġenzija nazzjonali u l-korp indipendenti 
tal-awditjar, billi tqis is-sistemi ta' kontroll 
interni tal-finanzi pubbliċi nazzjonali.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm għandu jiġi 
implimentat sabiex jiżgura l-konsistenza u 
l-komplementarjetà kumplessivi tiegħu ma' 

1. Il-Programm għandu jiġi 
implimentat sabiex jiżgura l-konsistenza u 
l-komplementarjetà kumplessivi tiegħu ma' 
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politiki, programmi u fondi tal-Unjoni 
rilevanti oħrajn, b'mod partikolari dawk 
relatati mal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-
kultura u l-medja, iż-żgħażagħ u s-
solidarjetà, l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali, 
ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-industrija u l-
intrapriża, il-politika diġitali, l-agrikoltura 
u l-iżvilupp rurali, l-ambjent u l-klima, il-
koeżjoni, il-politika reġjonali, il-
migrazzjoni, is-sigurtà u l-kooperazzjoni 
internazzjonali u l-iżvilupp.

politiki, programmi u fondi tal-Unjoni 
rilevanti oħrajn, b'mod partikolari dawk 
relatati mal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-
kultura u l-medja, iż-żgħażagħ u s-
solidarjetà, l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali, 
ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-industrija u l-
intrapriża, il-politika diġitali, l-agrikoltura 
u l-iżvilupp rurali, l-ambjent u l-klima, il-
koeżjoni, il-politika reġjonali, il-
migrazzjoni, is-sigurtà u l-kooperazzjoni 
internazzjonali u l-iżvilupp. F'ċirkostanzi 
bħal dawn, il-proċeduri għall-eżami tal-
każijiet se jkunu unifikati biex jiġi 
sodisfatt ir-rekwiżit ta' semplifikazzjoni. 
Il-piż tal-proċeduri amministrattivi 
għandu jsir konsiderevolment eħfef.
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