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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. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-riżultati li nkisbu fi 30 sena tal-programm Erasmus, li involvew 
9 miljun ruħ, fosthom żgħażagħ, studenti u, dan l-aħħar, membri tal-persuna f'attività ta' 
mobilità mill-1987; jisħaq fuq il-valur miżjud Ewropew qawwi tal-programm u r-rwol 
tiegħu fir-realizzazzjoni ta' investiment strateġiku fiż-żgħażagħ tal-Ewropa;

2. Jinnota li l-programm Erasmus jeħtieġlu jagħmel aktar sabiex ikun aktar aċċessibbli 
għall-gruppi emarġinati, b'mod partikolari għall-persuni b'diżabilità u b'rekwiżiti ta' 
edukazzjoni speċjali, persuni li huma ġeografikament żvantaġġati, persuni li jitilqu 
kmieni mill-iskola, persuni li jappartjenu għal minoranza, dawk fi żvantaġġ 
soċjoekonomiku eċċ.;

3. Jinnota l-bidu tal-fażi ta' implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà (KES) 
għalkemm mingħajr bażi ġuridika; jiddispjaċih li d-deċiżjoni inizjali biex il-baġit tal-
EVS minn Erasmus+ jiġi allokat lill-KES ittieħdet permezz ta' att ta' implimentazzjoni;

4. Jinsisti li kull programm ta' internship jew ta' apprendistat għandu joffri kollokament bi 
ħlas li qatt ma jwassal għal sostituzzjoni tal-impjiegi u jissejjes fuq ftehim ta' internship 
jew apprendistat bil-miktub bi qbil mal-qafas regolatorju applikabbli jew mal-ftehimiet 
kollettivi applikabbli, jew mat-tnejn li huma, tal-pajjiż fejn isir u li dan jixraq li jsegwi l-
prinċipji ddefiniti fir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2014 dwar Qafas 
tal-Kwalità għat-Traineeships1;

5. Jinsab allarmat bl-użu baxx u bil-kopertura ġeografika insuffiċjenti tal-Faċilità ta' 
Garanzija ta' Self lill-Istudenti tal-Erasmus+, limitata għal banek fi tliet pajjiżi u għal 
universitajiet fi tnejn oħra; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Fond Ewropew tal-
Investiment joħolqu strateġija ta' implimentazzjoni biex jimmassimizzaw l-effikaċja tal-
Faċilità sal-2020; jew, bħala alternattiva, jiffaċilitaw ir-ridistribuzzjoni tal-fondi mhux 
użati fil-programm innifsu u jippermettu kopertura ta' finanzjament aħjar tal-azzjonijiet 
fi ħdan komponenti differenti;

6. Jinnota b'diżappunt li l-istudenti jistgħu jkollhom bżonn jieħdu self bankarju sabiex 
jieħdu sehem fi programmi ta' mobilità Erasmus+;

7. Jenfasizza li l-pożizzjoni ta' dejn għandha impatt negattiv fuq l-iżvilupp personali u fuq 
integrazzjoni tajba fis-suq tax-xogħol u jenfasizza li jridu jkunu provduti għotjiet 
inklużivi u disponibbli b'mod wiesa' sabiex l-ebda student ma jkun eskluż minħabba 
introjtu insuffiċjenti;

8. Jinsab inkwetat bir-rati ta' suċċess li għadhom baxxi tal-proġett fl-ambitu tal-Programm 
"L-Ewropa għaċ-Ċittadini" u s-sottoprogramm kulturali "Ewropa Kreattiva" (21 % u 
22 % rispettivament fl-2017); jisħaq fuq il-fatt li livell aktar adegwat ta' finanzjament 

                                               
1 ĠU C 88, 27.3.2014, p. 1.
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huwa deċiżiv biex jiġu indirizzati dawn ir-riżultati insodisfaċenti li huma 
kontroproduċenti għall-objettivi tal-programm innifsu billi jaqtgħu qalb iċ-ċittadini milli 
jipparteċipaw;

9. Jenfasizza r-rwol tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura 
(EACEA) fl-implimentazzjoni tat-tliet programmi kulturali u edukattivi; jesprimi 
madankollu t-tħassib tiegħu dwar id-dgħufija relatata mal-kontroll intern tal-EACEA 
identifikata minn awditu tal-ġestjoni tal-għotjiet fl-ambitu ta' Erasmus+ u ta' Ewropa 
Kreattiva; jinnota li s-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni nnifsu sab dgħufijiet 
fil-proċess ta' ġestjoni tal-għoti ta' Erasmus+ mill-EACEA; hu tal-fehma, għalhekk, li l-
Kummissjoni u l-EACEA ma għandux ikollhom diffikultà biex iwettqu l-azzjonijiet 
korrettivi neċessarji biex tiġi żgurata trasparenza totali u tiġi ggarantita l-ogħla kwalità 
tal-implimentazzjoni min-naħa tagħhom tal-programmi kulturali u edukattivi;

10. Jinnota l-ewwel riżultati tal-fażi ta' implimentazzjoni tal-Faċilità ta' Garanzija tas-
Setturi Kulturali u Kreattivi, bis-saħħa tal-iffirmar inizjali ta' 280 kuntratt mal-
intermedjarji finanzjarji; jistenna b'interess li jsir progress kostanti fil-fażi operattiva tal-
Faċilità, b'hekk jinħolqu strumenti solidi biex jiġu inklużi fl-implimentazzjoni tas-
segwitu tal-Faċilità fi ħdan il-programm InvestEU;

11. Jirrikonoxxi li r-rieżami tal-Qorti tal-Awdituri ma identifikax żbalji materjali fir-
rapporti finanzjarji konsolidati finali tal-Iskejjel Ewropej għall-2017 u li l-Iskejjel 
Ewropej u l-Uffiċċju Ċentrali ħejjew il-kontijiet annwali tagħhom qabel ma għalaq it-
terminu skont il-leġiżlazzjoni; jinnota madankollu li s-sistema ta' kontroll interna tal-
Iskejjel Ewropej jeħtieġ aktar titjib biex tissodisfa r-rakkomandazzjoni li saret mill-
Qorti tal-Awdituri u mis-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni Ewropa (IAS); 

12. Għadu mħasseb bin-nuqqasijiet notevoli fis-sistemi ta' kontroll intern tal-Uffiċċju 
Ċentrali u tal-Iskejjel magħżula, partikolarment fis-sistemi ta' pagament, fl-ambjent tal-
kontroll u fil-proċess ta' reklutaġġ; 

13. Josserva li l-Qorti tal-Awdituri ma setgħetx tikkonferma li l-ġestjoni finanzjarja tal-
Iskejjel fl-2017 kienet konformi mar-Regolament Finanzjarju u mar-regoli ta' 
implimentazzjoni tiegħu: jesiġi, għaldaqstant, li jsiru aktar sforzi biex jingħalqu r-
rakkomandazzjonijiet li fadal relatati mal-ġestjoni tal-kontijiet barra mill-baġit, mat-
titjib tal-kontabbiltà u tas-sistemi ta' kontroll intern, kif ukoll mal-proċeduri ta' reklutaġġ 
u ta' pagament u mal-iżvilupp tal-linji gwida maħsuba biex itejbu l-ġestjoni tal-baġit; 

14. Jinnota li d-dħul fis-seħħ gradwali tar-Regolament Finanzjarju l-ġdid tal-Iskejjel 
Ewropej se jimplika sfidi ewlenin għall-governanza tal-Iskejjel Ewropej minħabba li l-
funzjonijiet tal-Uffiċjal Awtorizzanti u tal-Uffiċjal tal-Kontabbiltà se jkunu ċentralizzati 
u l-kontroll finanzjarju se jsir unità ta' kontroll interna fi ħdan is-servizz tal-Uffiċjal 
Awtorizzanti; iqis, f'dan ir-rigward, li r-ristrutturar tal-funzjonijiet differenti tal-
kontabbiltà u tal-kontroll iridu jkunu appoġġati minn sistema amministrattiva adegwata;

15. Jiġbed l-attenzjoni għad-diversi sfidi li se jkollhom quddiemhom l-Iskejjel Ewropej, 
bħat-tranżizzjoni relatata mal-Brexit u l-aggravar tas-sitwazzjoni ta' affollament 
eċċessiv fi Brussell; jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Iskejjel Ewropej 
jirrapportaw lill-Kumitat għall-ħruġ tar-Renju Unit u dwar il-mod kif biħsiebha tkompli 
toffri tagħlim fil-lingwa Ingliża tal-iprem kwalità fl-Iskejjel Ewropej wara l-ħruġ tar-
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Renju Unit; 

16. Josserva bi tħassib il-konklużjonijiet ta' Human Rights Watch u tal-Forum Ewropew 
dwar id-Diżabbiltà ta' Diċembru 2018, fir-rapport tagħhom li janalizza l-"Ostakli għat-
Tfal b'Diżabbiltà fis-Sistema tal-Iskejjel Ewropej", inklużi l-allegati każijiet ta' fastidju 
fil-konfront tat-tfal b'diżabbiltà u tal-familji tagħhom; jistieden lis-sistema tal-Iskejjel 
Ewropej tkun konformi mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' 
Persuni b'Diżabbiltà (UN CRPD); iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea tagħti bidu għal 
inkjesta formali dwar il-konklużjonijiet tal-imsemmi rapport, flimkien mal-Aġenzija tal-
UE għad-Drittijiet Fundamentali u mal-Iskejjel Ewropej; jitlob lill-Kummissjoni 
Ewropea u lill-Istati Membri jqisu, almenu:

(i) jimmodifikaw il-Politika dwar l-Għoti ta' Appoġġ Edukattiv fl-Iskejjel Ewropej 
biex jiżguraw konformità sħiħa mal-UN CRPD;

(ii) jilqgħu l-bżonnijiet tat-tfal b'diżabbiltà, anki permezz tal-usu ta' teknoloġiji ta' 
assistenza;

(iii) jiżviluppaw korsijiet ta' taħriġ lill-għalliema fil-livell tas-sistema kollha kemm hi 
dwar id-diżabbiltà u l-edukazzjoni inklużiva, inkluż korsijiet ta' taħriġ lill-
għalliema u lill-assistenti ta' appoġġ fit-tagħlim għal dak li għandu x'jaqsam mal-
bżonnijiet personalizzati tat-tfal b'diżabbiltà;

17. Jirrikonoxxi li l-Qorti tal-Awdituri għandha volum ta' xogħol konsiderevoli; jitlob, 
madankollu, lill-Qorti tippubblika r-rapporti tagħha fil-ħin u b'mod partikolari r-rapport 
tagħha dwar l-Iskejjel Ewropej, sabiex il-Parlament jkollu biżżejjed ħin biex iwettaq id-
dmirijiet tiegħu ta' kontroll baġitarju u politiku;
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