
AD\1170748MT.docx PE629.605v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2014-2019

Kumitat għall-Iżvilupp

2018/0191(COD)

17.12.2018

OPINJONI

tal-Kumitat għall-Iżvilupp

għall-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi "Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, 
iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Ignazio Corrao



PE629.605v02-00 2/24 AD\1170748MT.docx

MT

PA_Legam



AD\1170748MT.docx 3/24 PE629.605v02-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni biex jiġi stabbilit il-programm tal-Unjoni "Erasmus" għall-
edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, li jħassar dak li qabel kien il-programm 
Erasmus+ tal-perjodu 2014-2020, jinkludi dimensjoni internazzjonali bħala "element 
fundamentali u trasversali li huwa rilevanti għall-mobbiltà, il-kooperazzjoni kif ukoll l-
attivitajiet ta' djalogu ta' politika". 

Il-finanzjament għad-dimensjoni internazzjonali se jiġi derivat mill-istrumenti ta' 
finanzjament estern f'konformità mar-Regolamenti tagħhom. Il-livell ta' finanzjament se jiġi 
deċiż fiċ-ċiklu ta' programmazzjoni ladarba dawn l-istrumenti jkunu fis-seħħ. Il-finanzjament 
kollu jrid ikun konsistenti mal-objettivi tal-istrumenti. L-għan tal-proposta huwa, għad-
dimensjoni internazzjonali tal-Programm, "li jiġu żgurati sinerġiji mal-istrumenti esterni tal-
Unjoni sabiex jiġu segwiti l-azzjonijiet esterni tagħha biex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-
bniedem u istituzzjonali f'pajjiżi terzi, inkluż f'pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, u sabiex ikun hemm 
involviment maż-żgħażagħ tagħhom, bħala element essenzjali għall-bini ta' soċjetajiet aktar 
reżiljenti u titjieb il-fiduċja bejn il-kulturi". 

Filwaqt li l-objettiv ġenerali ta' din il-proposta huwa appoġġat, ir-rapporteur huwa mħasseb 
bir-referenzi limitati għad-dimensjoni internazzjonali u għalhekk għar-rabta mal-objettivi tal-
Unjoni fil-qasam tal-politika esterna, u b'mod partikolari tal-iżvilupp, u mal-ħtiġijiet u l-
istrateġiji tal-pajjiżi sħab.

L-emendi proposti mir-rapporteur isegwu l-objettivi li ġejjin:

- jiġi enfasizzat il-fatt li l-Programm propost irid ikun koerenti mal-prinċipji u l-valuri tal-
Unjoni Ewropea kif ukoll mal-objettivi tal-politika esterna, 

- jiġi żgurat il-kontribut tal-Programm għall-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u, fid-
dimensjoni internazzjonali tiegħu, għall-iżvilupp uman u istituzzjonali fil-pajjiżi terzi u għall-
qerda tal-faqar fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp,

- tiġi promossa l-migrazzjoni ċirkolari u jiġi evitat l-eżodu ta' mħuħ billi l-azzjonijiet ta' 
mobilità jkunu marbuta ma' miżuri li jinkoraġġixxu lill-istudenti u r-riċerkaturi jirritornaw 
lejn djarhom,

- ikun rekwiżit li l-proċess ta' programmazzjoni jkun jirrispetta s-sjieda tal-pajjiżi sħab; 

Ir-rapporteur jilqa' d-determinazzjoni tal-livelli ta' finanzjament fil-fażi ta' programmazzjoni, 
ibbażata fuq strateġiji ta' żvilupp nazzjonali u reġjonali u tkun allinjata magħhom, iżda 
jissottolinja li l-importanza tal-edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli jeħtieġ li tiġi 
kkunsidrata fid-definizzjoni ta' setturi ta' prijorità għall-kooperazzjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) F'kuntest ta' bidliet rapidi u 
profondi kkawżati mir-rivoluzzjoni 
teknoloġika u l-globalizzazzjoni, l-
investiment fil-mobbilità għat-tagħlim, l-
iżvilupp ta' politika ta' kooperazzjoni u 
innovattiva fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-
taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport huwa 
essenzjali għall-bini ta' soċjetajiet 
inklużivi, koeżivi u reżiljenti u ż-żamma 
tal-kompetittività tal-Unjoni, filwaqt li 
jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-identità
Ewropea u għal Unjoni aktar demokratika.

(1) F'kuntest ta' bidliet rapidi u 
profondi kkawżati mir-rivoluzzjoni 
teknoloġika u l-globalizzazzjoni, l-
investiment fil-mobbilità għat-tagħlim, l-
iżvilupp ta' politika ta' kooperazzjoni u 
innovattiva fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-
taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport huwa 
essenzjali għall-bini ta' soċjetajiet 
inklużivi, koeżivi u reżiljenti u ż-żamma 
tal-kompetittività tal-Unjoni, filwaqt li 
jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-identità, il-
prinċipji u l-valuri Ewropej u għal Unjoni 
aktar demokratika.

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe azzjoni meħuda fil-qafas ta' dan il-programm għandha tkun koerenti mal-
prinċipji u l-valuri tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari dawk fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea: ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-
ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem fosthom id-drittijiet ta' 
persuni li huma parti minn minoranzi.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-16 ta' Settembru 2016 fi 
Bratislava, il-mexxejja ta' sebgħa u għoxrin 
Stat Membru enfasizzaw id-
determinazzjoni tagħhom li jipprovdu 
opportunitajiet aħjar għaż-żgħażagħ. Fid-
Dikjarazzjoni ta' Ruma li ġiet iffirmata fil-
25 ta' Marzu 2017, il-mexxejja ta' sebgħa u 
għoxrin Stat Membru u tal-Kunsill 
Ewropew, il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni Ewropea wegħdu li jaħdmu 
għal Unjoni fejn iż-żgħażagħ jirċievu l-
aħjar edukazzjoni u taħriġ u jistgħu 

(5) Fis-16 ta' Settembru 2016 fi 
Bratislava, il-mexxejja ta' sebgħa u għoxrin 
Stat Membru enfasizzaw id-
determinazzjoni tagħhom li jipprovdu 
opportunitajiet aħjar għaż-żgħażagħ. Fid-
Dikjarazzjoni ta' Ruma li ġiet iffirmata fil-
25 ta' Marzu 2017, il-mexxejja ta' sebgħa u 
għoxrin Stat Membru u tal-Kunsill 
Ewropew, il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni Ewropea wegħdu li jaħdmu 
għal Unjoni fejn iż-żgħażagħ jirċievu l-
aħjar edukazzjoni u taħriġ u jistgħu 
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jistudjaw u jsibu impjieg madwar l-Unjoni; 
Unjoni li tippreserva l-wirt kulturali tagħna 
u li tippromwovi d-diversità kulturali.

jistudjaw u jsibu impjieg madwar l-Unjoni; 
Unjoni li tippreserva l-wirt kulturali tagħna 
u li tippromwovi d-diversità kulturali. Fl-
istess ħin, huma wiegħdu li jkomplu 
jiżviluppaw sħubijiet eżistenti, jibnu 
oħrajn ġodda u jippromwovu l-istabbiltà u 
l-prosperità fil-viċinat immedjat tal-
Ewropa lejn il-Lvant u n-Nofsinhar, iżda 
wkoll fil-Lvant Nofsani u madwar l-
Afrika u globalment.1a

_________________

1a Dikjarazzjoni mill-mexxejja ta' 27 stat 
membru u mill-Kunsill Ewropew, il-
Parlament Ewropew u l-Kummissjoni 
Ewropea adottata fil-25.3.2017

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għall-konservazzjoni u l-
protezzjoni tal-wirt storiku, artistiku u 
kulturali tal-Unjoni u l-Istati Membri 
tagħha, billi jappoġġa attivitajiet ta' 
mobbiltà u kooperazzjoni li jippromwovu 
l-iżvilupp ta' ħiliet għall-protezzjoni u l-
promozzjoni tal-wirt artistiku u kulturali 
Ewropew.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Id-dimensjoni internazzjonali tal-
Programm jenħtieġ li tingħata spinta li 
timmira li toffri għadd akbar ta' 
opportunitajiet għall-mobbiltà, il-
kooperazzjoni u d-djalogu ta' politika ma' 
pajjiżi terzi li mhumiex assoċjati mal-

(18) Id-dimensjoni internazzjonali tal-
Programm jenħtieġ li tingħata spinta li 
timmira li toffri għadd akbar ta' 
opportunitajiet għall-mobbiltà, il-
kooperazzjoni u d-djalogu ta' politika ma' 
pajjiżi terzi li mhumiex assoċjati mal-
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Programm. Billi nibnu fuq l-
implimentazzjoni b'suċċess ta' attivitajiet 
internazzjonali ta' edukazzjoni għolja u taż-
żgħażagħ skont il-programmi predeċessuri 
fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-
żgħażagħ, l-attivitajiet internazzjonali ta' 
mobbiltà jenħtieġ li jiġu estiżi għal setturi 
oħra, bħall-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali.

Programm, speċjalment il-pajjiżi fil-fażi 
tal-iżvilupp. Billi nibnu fuq l-
implimentazzjoni b'suċċess ta' attivitajiet 
internazzjonali ta' edukazzjoni għolja u taż-
żgħażagħ skont il-programmi predeċessuri 
fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-
żgħażagħ, l-attivitajiet internazzjonali ta' 
mobbiltà jenħtieġ li jiġu estiżi għal setturi 
oħra, bħall-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali, l-isport u l-kultura. Id-
dimensjoni internazzjonali jenħtieġ li 
tippromwovi l-fehim bejn il-popli u d-
djalogu interkulturali u tikkontribwixxi 
għall-qerda tal-faqar u għall-iżvilupp 
sostenibbli. Jenħtieġ li ċittadini nazzjonali 
ta' pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp jiġu mħeġġa 
li jirritornaw lejn il-pajjiżi tal-oriġini 
tagħhom meta jispiċċaw il-perjodi tal-
istudju jew tar-riċerka tagħhom sabiex 
ikunu jistgħu jagħtu kontribut lill-iżvilupp 
ekonomiku u l-benessri ta' dawn il-pajjiżi 
fil-fażi tal-iżvilupp; Permezz tal-
implimentazzjoni tal-Programm, jenħtieġ 
li dan ikollu l-għan li jwessa' l-aċċess 
għall-istudju għal gruppi żvantaġġati u 
vulnerabbli u li jindirizza b'mod attiv il-
ħtiġijiet speċjali ta' tagħlim ta' persuni 
b'diżabilità.

Ġustifikazzjoni

Dan il-Programm għandu jikkontribwixxi għall-SDGs u jkun konsistenti u komplementari ma' 
politiki oħra tal-UE. L-objettivi tal-UE ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp għandhom għalhekk 
jissemmew b'mod espliċitu bħala objettivi tad-dimensjoni internazzjonali tar-Regolament. 
Biex tiġi promossa l-migrazzjoni ċirkolari, il-promozzjoni tal-mobbiltà jeħtieġ li tkun 
akkumpanjata mal-promozzjoni ta' ritorn tal-istudenti u r-riċerkaturi lejn il-pajjiżi tal-oriġini 
tagħhom. Aċċess usa' huwa konformi mal-valuri Ewropej dwar id-dinjità tal-bniedem u l-
ugwaljanza.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18 a) Fl-istess ħin, id-dimensjoni 
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internazzjonali jenħtieġ li tiffaċilita d-
djalogu interkulturali u interreliġjuż, 
ittejjeb il-kooperazzjoni fil-qasam tal-
edukazzjoni fuq l-assi Tramuntana-
Nofsinhar u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
sostenibbli. Jenħtieġ li ssaħħaħ il-bini tal-
kapaċità tas-sistemi edukattivi f'pajjiżi 
sħab, tappoġġa t-trasferiment tal-għarfien 
u tinkoraġġixxi liż-żgħażagħ minn pajjiżi 
fil-fażi tal-iżvilupp biex jistudjaw fl-
Ewropa u mbagħad jużaw dan l-għarfien 
għall-benefiċċju tal-pajjiżi ta' oriġini 
tagħhom. Jenħtieġ li tikkontribwixxi 
għall-iżvilupp tal-għarfien u l-ħiliet 
meħtieġa biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
tal-iżvilupp fit-tul, filwaqt li jiġi stimulat 
it-tkabbir reċiproku u sostenibbli.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Il-Programm jenħtieġ li jkun 
konsistenti mal-"Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar Alleanza ġdida Afrika-
Ewropa għal Investiment Sostenibbli u 
Impjiegi: nieħdu s-sħubija tagħna għall-
investiment u għall-impjiegi fil-livell li 
jmiss", li tgħid li, sal-2027, 105 000 
student u riċerkatur se jkunu bbenefikaw 
mill-Programm.

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta' studenti u riċerkaturi minn pajjiżi Afrikani se tgħin biex jintlaħqu l-objettivi 
tal-Programm.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18 a) Sabiex jissaħħaħ l-impatt tal-
attivitajiet fil-Pajjiżi Sħab, ser jissaħħu s-
sinerġiji bejn l-Erasmus u l-istrumenti 
għal azzjoni esterna tal-UE, bħall-
Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni 
Internazzjonali u l-Istrument għall-
Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-Programm jenħtieġ li jħeġġeġ il-
parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja 
demokratika Ewropea, inkluż billi 
jappoġġa proġetti ta' parteċipazzjoni sabiex 
iż-żgħażagħ jinvolvu ruħhom u jitgħallmu 
jipparteċipaw fis-soċjetà ċivika, ikollhom 
sensibilizzazzjoni dwar valuri komuni 
Ewropej inkluż id-drittijiet fundamentali, 
jiġbor flimkien żgħażagħ u dawk li jieħdu 
deċiżjonijiet fil-livell lokali, nazzjonali u 
tal-Unjoni, kif ukoll jikkontribwixxi għall-
proċess ta' integrazzjoni Ewropea.

(21) Il-Programm jenħtieġ li jħeġġeġ il-
parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja 
demokratika Ewropea, b'enfasi partikolari 
fuq iż-żgħażagħ minn żoni remoti u bi 
sfond ta' migrazzjoni, inkluż billi jappoġġa 
proġetti ta' parteċipazzjoni sabiex iż-
żgħażagħ jinvolvu ruħhom u jitgħallmu 
jipparteċipaw fis-soċjetà ċivika, ikollhom 
sensibilizzazzjoni dwar valuri komuni 
Ewropej inkluż id-drittijiet fundamentali, 
jiġbor flimkien żgħażagħ u dawk li jieħdu 
deċiżjonijiet fil-livell lokali, reġjonali, 
nazzjonali u tal-Unjoni, kif ukoll 
jikkontribwixxi għall-proċess ta' 
integrazzjoni Ewropea.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-Programm jenħtieġ li jtejjeb 
ukoll it-tagħlim tal-lingwi, b'mod 
partikolari permezz ta' użu iktar mifrux ta' 
għodod online, għaliex t-tagħlim
elettroniku joffri vantaġġi addizzjonali 
għat-tagħlim tal-lingwi f'termini ta' aċċess 

(23) Il-Programm jenħtieġ li jtejjeb 
ukoll it-tagħlim tal-lingwi kollha tal-
Unjoni, inkluż il-lingwi tas-sinjali, b'mod 
partikolari permezz ta' użu iktar mifrux ta' 
għodod online, li jenħtieġ li jkunu bla 
ħlas, għaliex it-tagħlim elettroniku joffri 
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u flessibbiltà. vantaġġi addizzjonali għat-tagħlim tal-
lingwi f'termini ta' aċċess u flessibbiltà.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa 
miżuri li jtejbu l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet attivi 
fl-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-
isport, filwaqt li jirrikonoxxi r-rwol 
fundamentali tagħhom li jgħammru lill-
individwi bl-għarfien, il-ħiliet u l-
kompetenzi meħtieġa f'dinja li qed tinbidel
kif ukoll biex jissodisfaw b'mod adegwat
il-potenzjal għall-innovazzjoni, il-
kreattività u l-intraprenditorija, b'mod 
partikolari fi ħdan l-ekonomija diġitali.

(24) Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa 
miżuri li jtejbu l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet attivi 
fl-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-
isport fl-Ewropa, kif ukoll, b'mod 
partikolari permezz ta' kooperazzjoni 
virtwali, bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u 
organizzazzjonijiet u l-kontropartijiet 
tagħhom fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u 
fil-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej 
(PTEE), filwaqt li jirrikonoxxi r-rwol 
fundamentali tagħhom li jgħammru lill-
individwi bl-għarfien, il-ħiliet u l-
kompetenzi meħtieġa f'dinja li qed tinbidel, 
u li jużaw b'mod xieraq il-potenzjal tal-
innovazzjoni, il-kreattività u l-
intraprenditorija, b'mod partikolari fi ħdan 
l-ekonomija diġitali.

Emenda 11

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 

(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-iżvilupp sostenibbli u 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 
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it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
Programm u jiġu vvalutati mill-ġdid fil-
kuntest tal-evalwazzjonijiet rilevanti u l-
proċess ta' reviżjoni.

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.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) B'konformità mal-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni "Sħubija strateġika aktar 
b'saħħitha u mġedda mar-reġjuni 
ultarperiferiċi tal-Unjoni"36, il-Programm 
jenħtieġ li jikkunsidra s-sitwazzjoni 
speċifika ta' dawn ir-reġjuni. Il-miżuri se 
jikkunsidraw iż-żieda tal-parteċipazzjoni 
tar-reġjuni ultraperiferiċi fl-azzjonijiet 
kollha. Jenħtieġ li jitrawmu l-iskambji tal-
mobbiltà u l-kooperazzjoni bejn il-persuni 
u l-organizzazzjonijiet minn dawn ir-
reġjuni u pajjiżi terzi, b'mod partikolari l-
ġirien tagħhom. Tali miżuri se jiġu 
mmonitorjati u evalwati regolarment.

(38) B'konformità mal-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni "Sħubija strateġika aktar 
b'saħħitha u mġedda mar-reġjuni 
ultarperiferiċi tal-Unjoni"36, il-Programm 
jenħtieġ li jikkunsidra s-sitwazzjoni 
speċifika ta' dawn ir-reġjuni. Il-miżuri se 
jikkunsidraw iż-żieda tal-parteċipazzjoni 
tar-reġjuni ultraperiferiċi fl-azzjonijiet 
kollha, b'mod partikolari permezz tal-
kooperazzjoni virtwali. Jenħtieġ li 
jitrawmu l-iskambji tal-mobbiltà u l-
kooperazzjoni bejn il-persuni u l-
organizzazzjonijiet minn dawn ir-reġjuni u 
pajjiżi terzi, b'mod partikolari l-ġirien 
tagħhom, kif għandu jkun il-każ ukoll 
għal programmi ta' tagħlim online. Tali 
miżuri se jiġu mmonitorjati u evalwati 
regolarment.

_________________ _________________

36 COM(2017)0623. 36 COM(2017)0623.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Skont [ir-referenza trid tiġi 
aġġornata kif xieraq skont id-Deċiżjoni l-
ġdida dwar l-OCT l-Artikolu 94 tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/KE37 ], l-
individwi u l-entitajiet stabbiliti f'pajjiżi 

(39) Skont [ir-referenza trid tiġi 
aġġornata kif xieraq skont id-Deċiżjoni l-
ġdida dwar l-OCT l-Artikolu 94 tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/KE37 ], l-
individwi u l-entitajiet stabbiliti f'pajjiżi 
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jew territorji barranin huma eliġibbli għal 
finanzjament soġġett għar-regoli u l-
għanijiet tal-Programm u l-arranġamenti 
possibbli applikabbli għall-Istat Membru li 
miegħu l-pajjiż jew it-territorju barrani 
huwa marbut. Ir-restrizzjonijiet imposti 
mir-remotezza ta' dawn il-pajjiżi jew 
territorji jenħtieġ li titqies meta jiġi 
implimentat il-Programm, u l-
parteċipazzjoni tagħhom fil-Programm tiġi 
mmonitorjata u evalwata regolarment.

jew territorji barranin huma eliġibbli għal 
finanzjament soġġett għar-regoli u l-
għanijiet tal-Programm u l-arranġamenti 
possibbli applikabbli għall-Istat Membru li 
miegħu l-pajjiż jew it-territorju barrani 
huwa marbut. L-ispeċifiċitajiet u r-
restrizzjonijiet imposti mir-remotezza ta' 
dawn il-pajjiżi jew territorji jenħtieġ li 
jitqiesu meta jiġi implimentat il-Programm
sabiex tiġi faċilitata l-parteċipazzjoni
effettiva tagħhom fil-Programm. Din il-
parteċipazzjoni jenħtieġ li tiġi 
mmonitorjata u evalwata regolarment.

_________________ _________________

37 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE 
tal-25 ta' Novembru 2013 dwar l-
assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji 
barranin mal-Unjoni Ewropea ("Deċiżjoni 
dwar l-Assoċjazzjoni Barranija") (ĠU L 
344, 19.12.2013, p. 1).

37 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE 
tal-25 ta' Novembru 2013 dwar l-
assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji 
barranin mal-Unjoni Ewropea ("Deċiżjoni 
dwar l-Assoċjazzjoni Barranija") (ĠU L 
344, 19.12.2013, p. 1).

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Jenħtieġ li jiġu żgurati 
sensibilizzazzjoni, reklamar u 
disseminazzjoni xierqa tal-opportunitajiet u 
tar-riżultati tal-azzjonijiet appoġġati mill-
Programm, fil-livell Ewropew, nazzjonali u 
lokali. Jenħtieġ li l-attivitajiet ta' 
sensibilizzazzjoni, reklamar u ta' 
disseminazzjoni jibbażaw fuq il-korpi ta' 
implimentazzjoni kollha tal-Programm, 
inkluż, meta jkun rilevanti, bl-appoġġ tal-
partijiet ikkonċernati ewlenin oħra.

(42) Jenħtieġ li jiġu żgurati 
sensibilizzazzjoni, reklamar u 
disseminazzjoni xierqa tal-opportunitajiet u 
tar-riżultati tal-azzjonijiet appoġġati mill-
Programm, fil-livell Ewropew, nazzjonali, 
reġjonali u lokali. Jenħtieġ li l-attivitajiet 
ta' sensibilizzazzjoni, reklamar u ta' 
disseminazzjoni jibbażaw fuq il-korpi ta' 
implimentazzjoni kollha tal-Programm, 
inkluż, meta jkun rilevanti, bl-appoġġ tal-
partijiet ikkonċernati ewlenin oħra.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 46
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) L-Istati Membri jenħtieġ li jagħmlu 
ħilithom biex jadottaw il-miżuri xierqa 
kollha biex iwarrbu l-ostakli legali u 
amministrattivi għall-funzjonament xieraq 
tal-Programm. Dan jinkludi r-risolviment, 
fejn possibbli, u mingħajr ħsara għad-dritt 
tal-Unjoni dwar kwistjonijiet tad-dħul u r-
residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li 
joħolqu diffikultajiet fil-kisba ta' viżi u ta' 
permessi ta' residenza. B'mod konformi 
mad-Direttiva (UE) 2016/801 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill39 , l-Istati 
Membri huma nkoraġġuti jistabbilixxu 
proċeduri rapidi għall-ammissjoni.

(46) L-Istati Membri jenħtieġ li jagħmlu 
ħilithom biex jadottaw il-miżuri xierqa 
kollha biex iwarrbu l-ostakli legali u 
amministrattivi għall-funzjonament xieraq 
tal-Programm. Dan jinkludi r-risolviment, 
fejn possibbli, u mingħajr ħsara għad-dritt 
tal-Unjoni dwar kwistjonijiet tad-dħul u r-
residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li 
joħolqu diffikultajiet fil-kisba ta' viżi u ta' 
permessi ta' residenza u diffikultajiet legali 
jew amministrattivi oħrajn li jistgħu 
jipprevjenu l-aċċess għall-programm. 
B'mod konformi mad-Direttiva (UE) 
2016/801 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill39 , l-Istati Membri huma 
nkoraġġuti jistabbilixxu proċeduri rapidi 
għall-ammissjoni.

_________________ _________________

39 Id-Direttiva (UE) 2016/801 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Mejju 2016 dwar il-kundizzjonijiet 
ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi 
terzi għall-finijiet ta' riċerka, studji, taħriġ, 
servizz volontarju, skemi ta' skambju ta' 
skulari jew proġetti edukattivi u au pairing 
(ĠU L 132, 21.5.2016, p. 21).

39 Id-Direttiva (UE) 2016/801 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Mejju 2016 dwar il-kundizzjonijiet 
ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi 
terzi għall-finijiet ta' riċerka, studji, taħriġ, 
servizz volontarju, skemi ta' skambju ta' 
skulari jew proġetti edukattivi u au pairing 
(ĠU L 132, 21.5.2016, p. 21).

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Sabiex jiġu simplifikati r-rekwiżiti 
għall-benefiċjarji, jenħtieġ li jintużaw 
kemm jista' jkun għotjiet simplifikati fil-
forma ta' somom f'daqqa, spejjeż ta' unità u 
finanzjament b'rata fissa. L-għotjiet 
simplifikati biex jappoġġaw l-azzjonijiet ta' 
mobbiltà tal-Programm, kif definit mill-
Kummissjoni, jenħtieġ li iqisu l-ispejjeż 
tal-għajxien u tas-sussistenza tal-pajjiż 
ospitanti. Il-Kummissjoni u l-aġenziji 
nazzjonali tal-pajjiżi mittenti jenħtieġ li 

(49) Sabiex jiġu simplifikati r-rekwiżiti 
għall-benefiċjarji, jenħtieġ li jintużaw 
kemm jista' jkun għotjiet simplifikati fil-
forma ta' somom f'daqqa, spejjeż ta' unità u
finanzjament b'rata fissa. L-għotjiet 
simplifikati biex jappoġġaw l-azzjonijiet ta' 
mobbiltà tal-Programm, kif definit mill-
Kummissjoni, jenħtieġ li iqisu l-ispejjeż 
tal-għajxien u tas-sussistenza tal-pajjiż 
ospitanti. Il-Kummissjoni u l-aġenziji 
nazzjonali tal-pajjiżi mittenti jenħtieġ li 
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jkollhom il-possibbiltà li jaġġustaw dawn l-
għotjiet simplifikati fuq il-bażi ta' kriterji 
oġġettivi, b'mod partikolari sabiex jiżguraw 
aċċess għal persuni b'inqas opportunitajiet. 
B'konformità mad-dritt nazzjonali, l-Istati 
Membri jenħtieġ li jitħeġġu wkoll jeżentaw 
dawk l-għotjiet minn kwalunkwe taxxa u 
imposta soċjali. L-istess eżenzjoni jenħtieġ 
li tapplika għal entitajiet pubbliċi jew 
privati li jagħtu appoġġ finanzjarju bħal 
dan lill-individwi konċernati.

jkollhom il-possibbiltà li jaġġustaw dawn l-
għotjiet simplifikati fuq il-bażi ta' kriterji 
oġġettivi, b'mod partikolari sabiex jiżguraw 
aċċess għal persuni b'inqas opportunitajiet 
u persuni bi status ta' rifuġjat politiku. 
B'konformità mad-dritt nazzjonali, l-Istati 
Membri jenħtieġ li jitħeġġu wkoll jeżentaw 
dawk l-għotjiet minn kwalunkwe taxxa u 
imposta soċjali. L-istess eżenzjoni jenħtieġ 
li tapplika għal entitajiet pubbliċi jew 
privati li jagħtu appoġġ finanzjarju bħal
dan lill-individwi konċernati.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Huwa neċessarju li tiġi żgurata l-
komplementarjetà tal-azzjonijiet imwettqa 
fi ħdan il-Programm ma' attivitajiet 
imwettqa mill-Istati Membri u ma' 
attivitajiet oħra tal-Unjoni, b'mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni, 
il-kultura u l-midja, iż-żgħażagħ u s-
solidarjetà, l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali, 
ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-industrija u l-
intrapriża, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali 
b'fokus fuq il-bdiewa żgħażagħ, il-
koeżjoni, il-politika reġjonali u l-
kooperazzjoni u l-iżvilupp internazzjonali.

(51) Huwa neċessarju li tiġi żgurata l-
komplementarjetà tal-azzjonijiet imwettqa 
fi ħdan il-Programm ma' attivitajiet 
imwettqa mill-Istati Membri u ma' 
attivitajiet oħra tal-Unjoni, b'mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni, 
il-kultura u l-midja, iż-żgħażagħ u s-
solidarjetà, l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali, 
ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-industrija u l-
intrapriża, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali 
b'fokus fuq il-bdiewa żgħażagħ, il-
koeżjoni, il-politika reġjonali u l-
kooperazzjoni u l-iżvilupp internazzjonali. 
Il-Programm jenħtieġ li jiżviluppa 
sinerġiji mal-azzjoni u l-politiki esterni 
tal-Unjoni, inklużi l-programmi ta' 
żvilupp, fir-rispett sħiħ tal-prinċipju tal-
koerenza tal-politika għall-iżvilupp kif 
previst fl-Artikolu 208 TFUE.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(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; Dan 
tista' tkun akkumpanjata minn miżuri bħal 
appoġġ u taħriġ lingwistiku, inkluż l-
provvista ta' interpretu tal-lingwa tas-
sinjali, 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;

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12 a) "pajjiż u territorju extra-
Ewropew" tfisser pajjiż jew territorju 
marbut ma' Stat Membru tal-Unjoni li 
għalih japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-
Parti IV tat-TFUE;

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) "kooperazzjoni virtwali" tfisser 
kwalunkwe forma ta' kooperazzjoni li tuża 
għodod tat-teknoloġija tal-informazzjoni u 
l-komunikazzjoni;

17. "kooperazzjoni virtwali" tfisser 
kwalunkwe forma ta' kooperazzjoni li tuża 
għodod tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni li huma aċċessibbli wkoll 
għal persuni b'diżabilità;

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-Programm 
huwa li jappoġġa l-iżvilupp edukattiv, 
professjonali u personali tal-persuni fl-
edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-
isport, fl-Ewropa u lil hinn minnha, u 
b'hekk jikkontribwixxi għal tkabbir 
sostenibbli, impjiegi u koeżjoni soċjali kif 
ukoll li jsaħħaħ l-identità Ewropea. Bħala 
tali, il-Programm għandu jkun strument 
ewlieni għall-bini ta' żona Ewropea tal-
edukazzjoni, li tappoġġa l-
implimentazzjoni tal-kooperazzjoni 
strateġika Ewropea fil-qasam tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, bl-aġendi settorjali 
sottostanti tiegħu, li javvanzaw il-
kooperazzjoni tal-politika taż-żgħażagħ 
skont l-Istrateġija taż-Żgħażagħ tal-Unjoni 
2019-2027 u l-iżvilupp tad-dimensjoni 
Ewropea fl-isport.

1. L-għan ġenerali tal-Programm 
huwa li jappoġġa l-iżvilupp edukattiv, 
professjonali u personali tal-persuni fl-
edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-
isport, fl-Ewropa u lil hinn minnha, u 
b'hekk jikkontribwixxi għal żvilupp u 
tkabbir sostenibbli, impjiegi u koeżjoni 
soċjali, għat-tisħiħ tal-politiki ta' 
integrazzjoni fi ħdan soċjetà pluralistika,
kif ukoll li jsaħħaħ l-identità Ewropea, kif 
ukoll iservi bħala djalogu u fehim 
reċiproku aħjar bejn il-kulturi differenti. 
Bħala tali, il-Programm għandu jkun 
strument ewlieni għall-bini ta' żona 
Ewropea tal-edukazzjoni, li jippromwovi 
standards komuni u li jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-kooperazzjoni 
strateġika Ewropea fil-qasam tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, bl-aġendi settorjali 
sottostanti tiegħu, li javvanzaw il-
kooperazzjoni tal-politika taż-żgħażagħ 
skont l-Istrateġija taż-Żgħażagħ tal-Unjoni 
2019-2027 u l-iżvilupp tad-dimensjoni 
Ewropea fl-isport.

Il-Programm jinkludi dimensjoni 
internazzjonali, li għandha tiġi 
inkorporata fil-qafas tal-azzjoni esterna 
tal-Unjoni, inklużi l-objettivi tagħha 
għall-iżvilupp, permezz tal-kooperazzjoni 
bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jikkontribwixxi għall-Aġenda 2030 
għall-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, u 
b'mod partikolari l-SDG 4 "Edukazzjoni 
ta' Kwalità", li għandha l-għan li tiżgura 
edukazzjoni ta' kwlaità inklużiva u 
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ekwitabbli u tippromwovi opportunitajiet 
ta' tagħlim għal kulħadd.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) L-azzjonijiet meħuda skont id-
dimensjoni internazzjonali għandhom 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp uman u 
istituzzjonali fil-pajjiżi terzi, u għall-qerda 
tal-faqar fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp. 
Dawn l-azzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq strateġiji ta' żvilupp nazzjonali 
u reġjonali u jkunu allinjati magħhom.

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-memorandum ta' spjegazzjoni tar-Regolament jisħaq fuq l-iżvilupp sostenibbli u l-
konsistenza mal-objettivi tal-iżvilupp tal-UE, fl-abbozz ta' regolament ma jissemmiex dan. L-
abbozz ta' regolament ma jinkludi l-ebda deskrizzjoni tal-objettivi tad-dimensjoni 
internazzjonali tal-Programm.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) opportunitajiet ta' tagħlim tal-
lingwa, inklużi dawk li jappoġġaw 
attivitajiet ta' mobbilità.

(e) opportunitajiet ta' tagħlim tal-
lingwa, inklużi opportunitajiet ta' tagħlim 
tal-lingwa tas-sinjali, inklużi dawk li 
jappoġġaw attivitajiet ta' mobbiltà.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) attivitajiet ta' disseminazzjoni u 
sensibilizzazzjoni dwar l-eżiti u l-
prijoritajiet ta' politika Ewropea kif ukoll 
fuq il-Programm.

(f) attivitajiet marbuta ma'
disseminazzjoni u sensibilizzazzjoni ta' 
informazzjoni aċċessibbli u mingħajr 
xkiel dwar l-eżiti u l-prijoritajiet ta' politika 
Ewropea kif ukoll fuq il-Programm.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) djalogu ta' politika u kooperazzjoni 
ma' partijiet ikkonċernati rilevnati, inkluż 
netwerks madwar l-Unjoni, 
organizzazzjonijiet Ewropej 
nongovernattivi, u organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-qasam taż-żgħażagħ, id-
djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ u l-appoġġ
għall-Forum taż-Żgħażagħ Ewropej;

(c) djalogu ta' politika u kooperazzjoni 
ma' partijiet ikkonċernati rilevanti, inkluż 
netwerks madwar l-Unjoni, 
organizzazzjonijiet Ewropej 
nongovernattivi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-qasam taż-żgħażagħ, 
inklużi dawk li jaħdmu ma' membri 
żgħażagħ ta' dijaspora, id-djalogu tal-UE 
maż-Żgħażagħ, u l-appoġġ għall-Forum 
taż-Żgħażagħ Ewropej;

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qasam tal-isport, il-Programm għandu 
jappoġġa, taħt l-azzjoni ewlenija 1, il-
mobbiltà tal-kowċis u tal-persunal sportiv.

Fil-qasam tal-isport - inklużi attivitajiet ta' 
sport għal persuni b'diżabilità - il-
Programm għandu jappoġġa, taħt l-azzjoni 
ewlenija 1, il-mobbiltà tal-kowċis u tal-
persunal sportiv.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(a) il-preparazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-aġenda ta' politika tal-
Unjoni dwar l-isport u l-attività fiżika;

(a) il-preparazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-aġenda ta' politika tal-
Unjoni dwar l-isport, inklużi attivitajiet ta' 
sport għal persuni b'diżabilità, u l-attività 
fiżika;

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Pajjiżi u territorji extra-Ewropej 
(PTEE) skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
dwar l-Assoċjazzjoni tal-PTEE mal-
Unjoni Ewropea u l-arranġamenti 
applikabbli għall-Istat Membru li miegħu 
dawn il-PTEE huma konnessi;

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pajjiżi terzi oħrajn, b'konformità
mal-kundizzjonijiet stabbiliti fi ftehim 
speċifiku li jkopri l-parteċipazzjoni tal-
pajjiż terz fi kwalunkwe programm tal-
Unjoni, sakemm dak il-ftehim:

(d) pajjiżi terzi oħrajn, b'mod 
partikolari l-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, 
f'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti 
fi ftehim speċifiku li jkopri l-
parteċipazzjoni tal-pajjiż terz fi kwalunkwe 
programm tal-Unjoni, sakemm dak il-
ftehim:

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt d – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jiżgura bilanċ ġust fir-rigward tal-
kontribuzzjonijiet u l-benefiċċji tal-pajjiż 
terz li qed jipparteċipa fil-programmi tal-

– jiżgura bilanċ ġust fir-rigward tal-
kontribuzzjonijiet u l-benefiċċji tal-pajjiż 
terz li qed jipparteċipa fil-programmi tal-
Unjoni; rigward il-pajjiżi fil-fażi tal-
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Unjoni; iżvilupp, dan il-bilanċ ġust għandu jqis l-
għan li jinqered il-faqar u l-prinċipji tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp;

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jiggarantixxi l-koerenza mal-politiki u l-
objettivi esterni tal-Unjoni, inklużi l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, il-
Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp u l-
Istrateġija Globali tal-UE għall-Politika 
Estera u ta' Sigurtà;

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu
16 li ma jissodisfawx il-kundizzjoni 
stabbilita fil-paragrafu 2 ta' dak l-Artikolu;

(a) il-pajjiżi terzi msemmija fl-
Artikolu 16 li ma jissodisfawx il-
kundizzjoni stabbilita fil-paragrafu 2 ta' 
dak l-Artikolu, b'mod partikolari l-pajjiżi 
fil-fażi tal-iżvilupp;

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Il-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp 
għandhom ikunu mħeġġa u appoġġati 
ħafna jipparteċipaw fil-Programm bil-
għan li jikkonformaw mal-Għanijiet tal-
Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u 
jikkontribwixxu għalihom. L-azzjonijiet 
meħuda skont id-dimensjoni 
internazzjonali għandhom 
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jikkontribwixxu għall-iżvilupp uman u 
istituzzjonali fil-pajjiżi terzi, u għall-qerda 
tal-faqar fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp. 
Dawn għandhom ikunu bbażati fuq 
strateġiji ta' żvilupp nazzjonali u reġjonali 
u jkunu allinjati magħhom.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista' tniedi sejħiet 
konġunti mal-pajjiżi terzi mhux assoċjati 
mal-Programm jew l-organizzazzjonijiet u 
l-aġenziji tagħhom biex jiffinanzjaw 
proġetti abbażi ta' fondi korrispondenti. Il-
proġetti jistgħu jiġu evalwati u magħżula 
permezz ta' proċeduri ta' evalwazzjoni u 
għażla konġunta li jridu jiġu maqbula mill-
organizzazzjonijiet jew aġenziji ta' 
finanzjament, b'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju.

6. Il-Kummissjoni tista' tniedi sejħiet 
konġunti mal-pajjiżi terzi, b'mod 
partikolari l-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp,
mhux assoċjati mal-Programm jew l-
organizzazzjonijiet u l-aġenziji tagħhom 
biex jiffinanzjaw proġetti abbażi ta' fondi 
korrispondenti. Il-proġetti jistgħu jiġu 
evalwati u magħżula permezz ta' proċeduri 
ta' evalwazzjoni u għażla konġunta li jridu 
jiġu maqbula mill-organizzazzjonijiet jew 
aġenziji ta' finanzjament, b'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fir-Regolament 
Finanzjarju.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm għandu jiġi implimentat 
permezz tal-programmi ta' ħidma 
msemmija fl-Artikolu [108] tar-
Regolament Finanzjarju. Addizzjonalment, 
il-programm ta' ħidma għandu jagħti 
indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull 
azzjoni u tad-distribuzzjoni ta' fondi bejn l-
Istati Membri u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-
Programm għall-azzjonijiet li jridu jiġu 
ġestiti permezz tal-aġenzija nazzjonali. Il-
programm ta' ħidma għandu jiġi adottat 
mill-Kummissjoni permezz ta' att ta' 

Il-Programm għandu jiġi implimentat 
permezz tal-programmi ta' ħidma 
msemmija fl-Artikolu [108] tar-
Regolament Finanzjarju. Addizzjonalment, 
il-programm ta' ħidma għandu jagħti 
indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull 
azzjoni u tad-distribuzzjoni ta' fondi bejn l-
Istati Membri u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-
Programm għall-azzjonijiet li jridu jiġu 
ġestiti permezz tal-aġenzija nazzjonali. 
Dan għandu jagħti indikazzjoni speċifika 
tad-distribuzzjoni tal-fondi allokati lill-
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implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
b'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 31.

pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp. Il-programm ta' 
ħidma għandu jiġi adottat mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
b'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 31.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 21 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bla ħsara għar-rekwiżiti stipulati 
fil-Kapitolu IX u l-obbligi tal-aġenziji 
nazzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 24, l-
Istati Membri għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni, sat-30 ta' April 2024, 
rapport dwar l-implimentazzjoni u l-impatt 
tal-Programm fit-territorji rispettivi 
tagħhom.

3. Bla ħsara għar-rekwiżiti stipulati 
fil-Kapitolu IX u l-obbligi tal-aġenziji 
nazzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 24, l-
Istati Membri għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni, sat-30 ta' April 2024, 
rapport dwar l-implimentazzjoni u l-impatt 
tal-Programm fit-territorji rispettivi 
tagħhom. Is-SEAE għandu jippreżenta 
rapport simili dwar l-implimentazzjoni u l-
impatt tal-Programm fil-pajjiżi fil-fażi tal-
iżvilupp parteċipanti.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fi tmiem il-perjodu tal-
implimentazzjoni, iżda mhux aktar tard 
minn erba' snin wara t-tmiem tal-perjodu 
speċifikat fl-Artikolu 1, għandha titwettaq 
evalwazzjoni finali tal-Programm mill-
Kummissjoni.

4. Fi tmiem il-perjodu tal-
implimentazzjoni, iżda mhux aktar tard 
minn erba' snin wara t-tmiem tal-perjodu 
speċifikat fl-Artikolu 1, għandha titwettaq 
evalwazzjoni finali tal-Programm mill-
Kummissjoni. L-evalwazzjoni għandha 
tinkludi enfasi speċifika fuq il-kisbiet fil-
qasam tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp.

Emenda 39

Proposta għal regolament
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Artikolu 21 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-evalwazzjoni għandha 
tiddeskrivi l-kontribuzzjoni tal-Programm 
għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp, 
b'enfasi partikolari fuq il-progress li sar 
fir-rigward tal-Għan ta' Żvilupp 
Sostenibbli 4 "Edukazzjoni ta' Kwalità".

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li jiġi enfasizzat il-kontribut tal-Programm għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp 
u għall-SDG dwar l-edukazzjoni fil-programm ta' ħidma.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-informazzjoni u l-
komunikazzjoni għandhom ikunuwkoll 
aċċessibbli mingħajr xkiel għall-persuni 
b'diżabilità.
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