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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala 

l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Jenfasizza l-valur u l-popolarità tal-programm Erasmus +; jiddispjaċih dwar is-

sospensjoni tal-pagamenti matul l-2015 taħt it-taqsima “Żgħażagħ” fil-Greċja, u b’mod 

partikolari l-impatt tagħha fuq iż-żgħażagħ; jilqa’ t-tneħħija tas-sospensjoni f’April 

2016;  

2. Ifakkar fit-tħassib espress mill-NGOs taż-Żgħażagħ dwar id-deċentralizzazzjoni tal-

iżborżi ta' finanzjament għal Erasmus+; jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li ssib 

soluzzjoni għal din il-kwistjoni; jenfasizza li l-involviment tal-partijiet interessati u l-

benefiċjarji fil-laqgħat tal-Kumitat tal-Programm jista' jwitti t-triq għal soluzzjoni 

sostenibbli u kondiviża; 

3. Itenni li l-inkorporazzjoni tal-programmi ta' mobbiltà kollha għaż-żgħażagħ fl-UE 

f'ERASMUS+ hija primarjament maħsuba biex iżżid l-effikaċja tagħhom, u għalhekk 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżżomm mal-għanijiet u l-linji baġitarji tal-programm 

miftiehma sabiex tevita li l-programm jitlef il-fokus tiegħu; 

4. Jilqa' r-reazzjoni kemm tal-Erasmus+ kif ukoll tal-Ewropa Kreattiva li rreaġixxew 

għall-isfidi emerġenti tal-integrazzjoni tar-rifuġjati/migranti u kontra r-radikalizzazzjoni 

fl-2015; 

5. Jinnota li s-self taħt il-Faċilità ta' Garanzija ta' Self lill-Istudenti (Erasmus+ Master 

Loan) kien disponibbli għall-ewwel darba fl-2015, b'żewġ banek fi Spanja u Franza li 

nedew l-iskema; jinsisti li, biex issir faċilità ta' self vijabbli, se jkun vitali li tiġi żgurata 

kopertura ġeografika wiesgħa u li l-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib il-

kundizzjonijiet tas-self; 

6. Jilqa' ż-żieda fil-finanzjament tal-ERASMUS+ fl-2017, jenfasizza l-ħtieġa li l-baġit 

għas-snin tal-programm sussegwenti jiżdied b'tal-inqas l-istess ammont, u jitlob li dawn 

il-flus jintefqu esklussivament fil-linji tal-programm li diġà jeżistu; 

7. Ifakkar li l-2015 kienet l-ewwel sena li fiha l-programm Ewropa Kreattiva ġie ġestit 

f'żewġ Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni, id-DĠ EAC u d-DĠ CNECT; jinsisti fuq 

il-ħtieġa ta' approċċ koordinat sabiex l-isfidi organizzazzjonali interni ma jfixklux il-

funzjonament tal-programm jew il-perċezzjoni pubblika tiegħu; 

8. Jieħu nota li ż-żieda fl-applikazzjonijiet ta' finanzjament fl-2015 taħt il-programm l-

Ewropa għaċ-Ċittadini, b'mod partikolari s-sottoprogramm tiegħu Kultura, huma 

f'konformità max-xejra antiċipata tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-programm; jenfasizza, 

madankollu li għad hemm rata ta' suċċess baxxa wisq tal-proġetti fil-każ tal-Ewropa 

Kreattiva; jiddikjara wkoll li s-sitwazzjoni tal-Ewropa għaċ-Ċittadini mhux qed titjieb, 

peress li t-tnaqqis inizjali qed ifixkel it-tħaddim sħiħ tal-programm, fi żmien meta dan 

it-tip ta' proġett hemm għatx kbir għalih f'termini ta' komunikazzjoni tal-UE maċ-

ċittadini tagħha; jinsisti għalhekk, peress li din is-sitwazzjoni qed tikkawża frustrazzjoni 



 

PE593.854v02-00 4/5 AD\1114105MT.docx 

MT 

u diżappunt fost l-applikanti, li ż-żieda f'applikazzjonijiet aċċettati għandha tintlaqa' 

b'aktar finanzjament għal dawn iż-żewġ programmi; 

9. Ifakkar li l-EACEA għandha rwol importanti fit-twassil tat-tliet programmi; jilqa' bi 

pjaċir l-użu akbar ta' applikazzjonijiet għal proġetti onlajn mill-Aġenzija; jesprimi 

tħassib, madankollu, li l-utenti jkomplu jipperċepixxu s-sistemi bħala kumplessi wisq u 

jħeġġeġ lill-EACEA tqis l-esperjenza tal-uffiċċji nazzjonali biex itejbu s-sistemi u l-

komunikazzjoni ma' benefiċjarji potenzjali, kif ukoll mal-kandidati li ma ntgħażlux; 

10. Jieħu nota tar-riżervi mressqa mill-EACEA fir-rigward ta’ pagamenti fil-qafas tat-

Tagħlim Tul il-Ħajja, Kultura u programmi għaż-żgħażagħ 2007–2013; hu tal-istess 

fehma bħall-Aġenzija li ċ-ċaqliqa minn rimborż tal-ispejjeż eliġibbli fir-rigward ta’ 

somom f’daqqa lejn pagamenti b’rata fissa taħt il-programmi tal-2014–2020 għandha 

tnaqqas ir-rati ta’ żbalji, filwaqt li jiġi żgurat li l-kontrolli finanzjarji jkunu 

proporzjonati u ma jiskoraġġux l-applikazzjonijiet; 

11. Jieħu nota tar-Rapport Speċjali 16/2016 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri intitolat "L-

objettivi tal-UE għall-edukazzjoni: il-programmi huma allinjati iżda hemm nuqqasijiet 

fil-kejl tal-prestazzjoni" u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu; jaqbel mal-Qorti li l-objettivi 

għall-edukazzjoni għandhom ikunu inkorporati kif suppost fil-Programmi Operazzjonali 

(PO) u jilqa' d-disinn imtejjeb tal-PO identifikat mill-Qorti għall-perjodu tal-programm 

2014-2020; jinnota l-insistenza tal-Qorti li dejjem għandu jkun hemm rabta bejn il-

miżuri tal-edukazzjoni u l-impjegabbiltà; itenni li, filwaqt li aspett ċentrali tal-

edukazzjoni jenħtieġ li jkun li l-istudenti jitħejjew għas-suq tax-xogħol, l-għoti ta' 

edukazzjoni ta' kwalità għolja jmur ferm lil hinn mis-sempliċi titjib tal-impjegabbiltà u 

jistieden lill-Qorti u lill-Kummissjoni jiżguraw li jinżamm fokus aktar wiesa'; 

12. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-pressjoni li hemm bħalissa fuq il-kapaċità fl-erba' 

skejjel fi Brussell, li tlieta minnhom kienu ffullati uffiċjalment kemm fl-2014–2015 kif 

ukoll fl-2015–2016; jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-gvern Belġjan biex jagħmel 

disponibbli l-ħames Skola Ewropea fi Brussell mis-sena skolastika 2019–2020; 

jappoġġja d-deċiżjoni tal-Bord tal-Gvernaturi li l-istruttura Berkendael issir disponibbli 

bħala estensjoni temporanja tal-iskola Brussell I; 

13. Jesprimi tħassib dejjem ikbar li l-Iskejjel Ewropej mhumiex qed jaġixxu fir-rigward tal-

problemi identifikati ripetutament mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u enfasizzati mill-

Parlament Ewropew fir-rapporti ta' kwittanza tiegħu; jinnota bi tħassib kbir li, fir-

"Report on the annual accounts of the European schools for the financial year 2015" 

(Rapport dwar il-kontijiet annwali tal-iskejjel Ewropej għas-sena kontabilistika 2015) 

tagħha, il-Qorti tirrapporta li l-Iskejjel ma ħejjewx il-kontijiet annwali tagħhom sal-

iskadenza legali u tiddikjara li "ma tistax tikkonferma jekk il-ġestjoni finanzjarja kinitx 

tajba"; jenfasizza r-rakkomandazzjoni ripetuta tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri lill-

Uffiċċju Ċentrali tal-Iskejjel Ewropej biex jipprovdi aktar linji gwida dwar l-ippjanar u 

t-tfassil ta' proċeduri ta' akkwist; jenfasizza li l-Uffiċċju Ċentrali u l-Iskejjel Ewropej 

għandhom isegwu r-Regolament Finanzjarju u r-Regoli ta’ Implimentazzjoni tiegħu, 

jissimplifikaw il-kriterji tal-għażla u tal-għoti u jtejbu d-dokumentazzjoni; 

14. Jieħu nota tal-isforzi mill-istituzzjonijiet tal-UE biex inaqqsu l-pagamenti pendenti; 

jenfasizza li pagamenti pendenti rikorrenti jistgħu jiġu evitati billi jiġu rispettati l-

approprjazzjonijiet għall-pagamenti, jingħataw riżorsi adegwati fir-reviżjoni tal-QFP, u 
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tiġi stabbilita sistema ta' riżorsi proprji għall-UE. 
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