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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fit-23 ta' Novembru 2011, il-Kummissjoni adottat il-proposta tagħha għal Regolament li 
jistabbilixxi ''Erasmus għal kulħadd'', Il-Programm tal-Unjoni għall-Edukazzjoni, it-Taħriġ, 
iż-Żgħażagħ u l-Isport.

Il-proposta tqis ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika li twettqet u ta' erba' valutazzjonijiet 
tal-impatt dwar it-tliet programmi eżistenti f'dan il-qasam (It-Tagħlim tul il-ħajja, Żgħażagħ 
fl-Azzjoni u Erasmus Mundus) u l-azzjonijiet preparatorji fil-qasam tal-isport skont il-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali 2007-2013.

L-analiżi tar-riżultati wasslet għad-deċiżjoni li jiġi propost programm uniku li jorganizza l-
azzjonijiet kollha tal-Unjoni fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport. Tali 
approċċ huwa koerenti ma' dak previst fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' Frar 2012 
''Simplifikazzjoni għall-QFM 2014-2020'', li tiddefinixxi l-pożizzjoni tal-Kummissjoni fir-
rigward tal-programmi l-ġodda kollha fl-ambitu tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali futur, 
jiġifieri r-razzjonalizzazzjoni tal-istrumenti eżistenti, l-iżvilupp ta' sinerġiji akbar bejniethom,
it-tnaqqis fil-burokrazija u fl-ispejjeż tal-ġestjoni.
Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, l-istruttura l-ġdida se tippermetti li r-regoli tal-programm jiġu 
armonizzati u ssimplifikati abbażi ta' allokazzjoni tal-fondi bbażata fuq il-prestazzjoni. Ġiet 
stabbilita rabta mill-qrib mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju.

L-implikazzjonijiet baġitarji 
Il-Kummissjoni tipproponi pakkett finanzjarju indikattiv u globali ta' EUR 19.1 miljun għall-
perjodu 2014-2020.

L-akbar parti tal-approprjazzjonijiet (EUR 17.3 miljun) jappartienu lill-Intestatura 1a bit-
tqassim indikattiv li ġej1: 

– Azzjoni ewlenija nru 1 - Il-mobilità tal-individwi b'rabta mat-tagħlim: 65 % (madwar 2/3 
tal-baġit disponibbli),

– Azzjoni ewlenija nru 2 - Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u prattiki tajba: 26%,
– Azzjoni ewlenija nru 3 – Appoġġ għar-riforma politika: 4%,

– għotjiet operattivi għall-Aġenziji Nazzjonali: 3%,
– spejjeż amministrattivi: 2%.

Barra minn hekk, il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Erasmus għal Kulħadd, 
tispeċifika it-tqassim li ġej fost is-setturi edukattivi differenti (li huwa daqs il-livelli żgurati 
mill-programmi korrispondenti għall-2007-2013):
– L-edukazzjoni għolja: 25%,

– L-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u t-tagħlim tal-adulti: 17%,
li minnhom għat-tagħlim tal-adulti: 2%,

– L-edukazzjoni skolastika: 7%,

                                               
1 inklużi 2 % għal Jean Monnet u 1 % għall-isport
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– Iż-żgħażagħ: 7%.
L-EUR 1 812 000 000 li fadal se jiġu mill-istrumenti li ġejjin taħt l-Intestatura 4: L-Istrument 
tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, l-Istrument Ewropew ta' Viċinat, l-Istrument għall-
Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni, l-Istrument ta' Sħubija u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp. 
Dawn l-approprjazzjonijiet huma maħsuba sabiex jintegraw il-programmi internazzjonali 
attwali (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink u Alfa).

Fi ħdan il-programm se jiġi ddedikat kapitolu speċifiku għall-isport (1 % tal-baġit) u artikolu 
speċifiku għall-Inizjattiva Jean Monnet (2 % tal-baġit).

L-allokazzjonijiet tal-fondi se jiġu deċiżi fuq bażi multiannwali ta' 4 u 3 snin rispettivament 
sabiex tiġi żgurata l-istabilità tal-proġetti.

Il-baġit globali propost mill-Kummissjoni għall-programm Erasmus għal Kulħadd 
jirrappreżenta żieda ta' madwar 70 % meta mqabbel mal-baġit globali allokat għall-
programmi korrispondenti fl-Intestaturi 1a, 3b u 4 tul il-perjodu ta' programmazzjoni 2007-
2013 (EUR 11 375 miljun skont id-data tal-Kummissjoni).

Il-biċċa l-kbira taż-żieda tikkonċerna l-finanzjament tal-edukazzjoni għolja u l-edukazzjoni u 
t-taħriġ vokazzjonali.

Fir-rigward tal-kontribuzzjoni mill-Intestatura 4, din hija 28 % aktar meta mqabbla ma' dak 
previst fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali għall-programmi kkonċernati (Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa u Edulink).
Ir-rapporteur tixtieq tenfasizza li l-ammont propost huwa biss indikattiv u li l-allokazzjoni 
baġitarja finali disponibbli għal dan il-programm se tiġi żvelata biss wara li jintemmu n-
negozjati dwar il-Qafas Finanzjarju Multiannwali li jmiss.

Għaldaqstant ir-rapporteur tixtieq tibdel l-ammonti indikattivi kollha inklużi fil-proposta 
(kemm fl-Intestatura 1a u fl-Intestatura 4) b'rati perċentwali relattivi, bil-għan li l-proporzjon 
tal-proposta inizjali tal-Kummissjoni jinżamm indipendenti miċ-ċifri reali miftiehma tal-
Qafas Finanzjarju Multiannwali.

Barra minn hekk, ir-rapporteur tinsab konvinta li t-tqassim skont is-settur għandu jagħmel 
parti mill-bażi legali u jkun suġġett għad-deċiżjoni tal-awtorità baġitarja bil-possibilità ta' 
aġġustamenti aktar tard tul il-perjodu ta' programmazzjoni abbażi tar-rapport ta' valutazzjoni 
tal-Kummissjoni. B'mod partikolari, għandha tkun prevista allokazzjoni baġitarja separata (li 
timplika linja baġitarja separata) għas-settur taż-Żgħażagħ, li mhuwiex viżibbli biżżejjed fil-
proposta attwali.

EMENDI

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

Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)
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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1a. Jirrimarka li l-pakkett finanzjarju 
speċifikat fil-proposta leġiżlattiva 
jikkostitwixxi biss indikazzjoni lill-
awtorità leġiżlattiva u li ma jistax jiġi 
stabbilit sakemm jintlaħaq qbil rigward il-
proposta għal regolament li jistabbilixxi l-
Qafas Finanzjarju Pluriennali għas-
snin 2014-2020;

Ġustifikazzjoni

Il-pakkett finanzjarju speċifikat fil-proposta leġiżlattiva huwa biss indikazzjoni u ma jistax jiġi 
stabbilit sakemm jintlaħaq ftehim rigward ir-regolament dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali.

Emenda 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1b. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
8 ta' Ġunju 2011 "Ninvestu fil-ġejjieni: 
Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) 
ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva''; itenni li 
jinħtieġu biżżejjed riżorsi addizzjonali fil-
Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) li 
jmiss sabiex l-Unjoni tkun tista' tilħaq il-
prijoritajiet eżistenti tal-politika u 
tissodisfa l-kompiti l-ġodda previsti fit-
Trattat ta' Lisbona, kif ukoll sabiex 
tindirizza sitwazzjonijiet mhux mistennija; 
jistieden lill-Kunsill, f'każ li ma jaqbilx 
ma' dan l-approċċ, jidentifika b'mod ċar 
liema mill-prijoritajiet politiċi jew mill-
proġetti tiegħu jista' jiġu abbandunati 
totalment, minkejja l-garanzija ta' valur 
miżjud Ewropew tagħhom; jirrimarka li 
anke b'żieda ta' 5 % fil-livell tar-riżorsi 
għall-MFF li jmiss meta mqabbel mal-
livell tal-2013, tkun tista' ssir biss 
kontribuzzjoni limitata għall-ilħuq tal-
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objettivi u l-impenji miftiehma tal-Unjoni 
u għall-prinċipju tas-solidarjetà tal-
Unjoni;
_______________
1 Testi adottati, P7_TA(2011))0266.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fit-
12°ta’°Mejju°2009 sejjaħ għal qafas 
strateġiku għal kooperazzjoni Ewropea fl-
edukazzjoni u t-taħriġ (ET°2020) li jiffissa 
erba’ miri strateġiċi bil-għan li jilħqu l-
isfidi li għad fadal biex tinħoloq Ewropa 
bbażata fuq l-għarfien u biex it-tagħlim tul 
il-ħajja jsir realtà għal kulħadd.

(6) Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fit-
12°ta’°Mejju°2009 sejjaħ għal qafas 
strateġiku għal kooperazzjoni Ewropea fl-
edukazzjoni u t-taħriġ (ET°2020) li jiffissa 
erba’ miri strateġiċi bil-għan li jilħqu l-
isfidi li għad fadal biex tinħoloq Ewropa 
bbażata fuq l-għarfien u biex it-tagħlim tul 
il-ħajja jsir realtà għal kulħadd. Dawn il-
miri jintlaħqu biss jekk il-livell xieraq ta' 
finanzjament ikun disponibbli.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, u l-
komplementarjetà għall-attivitajiet tal-
Istati Membri b’konformità mal-
Artikolu°167(4) tat-Trattat dwar il-
funzjonament tal-Unjoni Ewropea u 
attivitajiet oħra, b’mod partikolari fil-
qasam tal-kultura, ir-riċerka, il-politika 
industrijali u ta' koeżjoni, il-politika tat-
tkabbir u r-relazzjonijiet esterni.

(24) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, kif ukoll 
koordinazzjoni mtejba u l-
komplementarjetà, aktar effiċjenza u 
viżibilità, kif ukoll sinerġiji baġitarji 
akbar mal-attivitajiet tal-Istati Membri 
b’konformità mal-Artikolu°167(4) tat-
Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u attivitajiet oħra, b’mod 
partikolari fil-qasam tal-kultura, ir-riċerka, 
il-politika industrijali u ta' koeżjoni, il-
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politika tat-tkabbir u r-relazzjonijiet 
esterni.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-ġestjoni effettiva tar-rendiment, 
inkluż l-evalwazzjoni u l-monitoraġġ, 
teħtieġ l-iżvilupp ta’ indikaturi speċifiċi 
tar-rendiment li jistgħu jitkejlu maż-żmien, 
li huma kemm realistiċi u wkoll jirriflettu l-
loġika tal-intervent u huma relevanti għall-
ġerarkija xierqa tal-għanijiet u l-attivitajiet.

(25) Il-ġestjoni effettiva tar-rendiment, 
inkluż l-evalwazzjoni u l-monitoraġġ, 
teħtieġ l-iżvilupp ta’ indikaturi speċifiċi 
tar-rendiment li jistgħu jitkejlu maż-żmien, 
li huma kemm realistiċi u wkoll jirriflettu l-
loġika tal-intervent u huma relevanti għall-
ġerarkija xierqa tal-għanijiet u l-attivitajiet.
Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
implimentazzjoni tal-programm kull sena 
għall-valutazzjoni tar-riżultati u l-impatti 
permezz ta' dawn l-indikaturi, li 
għandhom iservu ta' bażi minima sabiex 
jiġi vvalutat sa liema punt intlaħqu l-
objettivi tal-programm.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Filwaqt li tirrispetta s-setgħat tal-
awtorità baġitarja fil-qafas tal-proċedura 
baġitarja annwali, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta abbożż ta’ baġit, 
għat-tul tal-programm, fuq il-bażi ta' linji 
baġitarji separati għal kull waħda mill-
Azzjonijiet tal-Programm, kif previst fl-
Artikolu 13 ta' dan ir-Regolament.  Dan 
għandu jiżgura aktar ċarezza u 
trasparenza fl-allokazzjoni tar-riżorsi 
għall-komponenti differenti tal-
Programm fuq kwalunkwe bażi annwali.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 32b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32b) It-titjib tal-implimentazzjoni u l-
kwalità tal-infiq għandhom jikkostitwixxu 
prinċipji gwida biex jinkisbu l-objettivi 
tal-programm, filwaqt li jiġi żgurat l-użu 
ottimali tar-riżorsi finanzjarji.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 32c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32c) Huwa importanti li tiġi żgurata l-
ġestjoni finanzjarja soda tal-programm, 
kif ukoll l-implimentazzjoni tiegħu bl-
aktar mod effikaċi u sempliċi għall-utent 
possibbli, filwaqt li jiġu żgurati wkoll iċ-
ċertezza legali u l-aċċessibilità tal-
programm għall-parteċipanti kollha.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-envelopp finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-Programm 
mill-1 ta’ Jannar 2014 huwa stipulat għal 
EUR 17 299 000 000.

1. Fit-tifsira tal-punt [...] tal-Ftehim 
Interistituzzjonali ta' .../… bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar kooperazzjoni 
f'materji marbuta mal-baġit fir-rigward 
ta' ġestjoni finanzjarja soda, l-envelopp 
finanzjarju għall-implimentazzjoni ta’ dan 
il-Programm mill-1 ta’ Jannar 2014, li 
jirrappreżenta r-referenza ewlenija għall-
awtorità baġitarja tul il-proċedura 
baġitarja annwali, huwa stipulat għal 
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EUR 17 299 000 000.
L-ammonti li ġejjin għandhom ikunu 
allokati għall-Azzjonijiet tal-Programm

L-ammonti li ġejjin għandhom ikunu 
allokati għall-Azzjonijiet tal-Programm:

a) EUR 16 741 738 000 għall-azzjonijiet 
fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-
żgħażagħ, kif imsemmi fl-Artikolu 6(1);

a) 97 % għall-azzjonijiet fil-qasam tal-
edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, li 
minnhom 7 % huma għaż-żgħażagħ kif
imsemmi fl-Artikolu 6(1).

Għal kull wieħed minn dawn is-setturi 
huma previsti l-allokazzjonijiet minimi li 
ġejjin:
– L-edukazzjoni ogħla: XX%
– L-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u 
t-tagħlim tal-adulti: XX %, li minnhom 
għat-tagħlim tal-adulti: XX%
– L-edukazzjoni skolastika: XX%
Dawn ir-rati perċentwali indikattivi 
jistgħu jiġu modifikati mill-awtorità 
baġitarja għat-tieni nofs tal-perjodu ta' 
programmazzjoni wara r-rapport ta' 
valutazzjoni mill-Kummissjoni.

b) EUR 318 435 000 għall-attivitajiet Jean 
Monnet, kif imsemmi fl-Artikolu 10;

b) 2 % għall-attivitajiet Jean Monnet, kif 
imsemmi fl-Artikolu 10;

c) EUR 238 827 000 għall-azzjonijiet 
marbuta mal-Isport, kif imsemmi fil-
Kapitolu°III.

c) 1 % għall-azzjonijiet marbuta mal-
Isport, kif imsemmi fil-Kapitolu°III.

Ġustifikazzjoni
L-indikazzjoni ta' rati perċentwali flok ċifri tippermetti li l-proporzjon fuq id-diversi 
allokazzjonijiet fir-rigward tal-pakkett finanzjarju globali jinżamm indipendenti miċ-ċifra 
reali li eventwalment tiġi miftiehma. Barra minn hekk, it-tqassim skont is-settur għandu 
jagħmel parti mill-bażi legali billi d-deċiżjoni dwar fejn għandhom jiġu allokati l-
approprjazzjonijiet hija responsabilità tal-awtorità baġitarja. Madankollu, id-deċiżjoni dwar 
l-ammonti li għandhom jiġu allokati għal kull settur hija kompitu tal-kumitat mexxej.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 2 - l-ewwel subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minn barra l-envelopp finanzjarju kif 
indikat fil-paragrafu 1, u sabiex tiġi 

2. Minn barra l-envelopp finanzjarju kif 
indikat fil-paragrafu 1, u sabiex tiġi 
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promossa d-dimensjoni internazzjonali tal-
edukazzjoni għolja, ammont indikattiv ta' 
EUR 1 812 100 00029 mill-istrumenti 
esterni differenti (l-Istrument tal-
Kooperazzjoni fl-Iżvilupp, l-Istrument 
Ewropew tal-Viċinat, l-Istrument għall-
Għajnuna Qabel l-Adeżjoni, l-Istrument 
tas-Sħubija u l-Fond Ewropew tal-
Iżvilupp), se jiġi allokat għal azzjonijiet 
tal-mobilità tat-tagħlim lejn jew minn 
pajjiżi li mhux dawk imsemmija fl-
Artikolu 18(1) u għall-kooperazzjoni u d-
djalogu politiku mal-
awtoritajiet/istituzzjonijiet/organizazzjoniji
et minn dawn il-pajjiżi. Id-dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament se japplikaw għall-
użu ta’ dawk il-fondi.

promossa d-dimensjoni internazzjonali tal-
edukazzjoni għolja, ammont indikattiv li 
jikkorrispondi għal 2 % tal-
allokazzjonijiet finanzjarji disponibbli 
għall-istrumenti parteċipanti (l-Istrument 
tal-Kooperazzjoni fl-Iżvilupp, l-Istrument 
Ewropew tal-Viċinat, l-Istrument għall-
Għajnuna Qabel l-Adeżjoni, l-Istrument 
tas-Sħubija u l-Fond Ewropew tal-
Iżvilupp), se jiġi allokat għal azzjonijiet 
tal-mobilità tat-tagħlim lejn jew minn 
pajjiżi li mhux dawk imsemmija fl-
Artikolu 18(1) u għall-kooperazzjoni u d-
djalogu politiku mal-
awtoritajiet/istituzzjonijiet/organizazzjoniji
et minn dawn il-pajjiżi. Id-dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament se japplikaw għall-
użu ta’ dawk il-fondi.

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni ta' rati perċentwali flok ċifri tippermetti li l-proporzjon fuq id-diversi 
allokazzjonijiet fir-rigward tal-pakkett finanzjarju globali jinżamm indipendenti miċ-ċifra 
reali li eventwalment tiġi miftiehma.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rati perċentwali indikattivi allokati ma 
jippreġudikawx is-setgħat tal-awtorità 
baġitarja fil-qafas tal-proċedura baġitarja 
annwali.

Ġustifikazzjoni

Billi l-iżvilupp reali fit-tliet tipi kollha ta' azzjoni (il-mobilità tal-individwi b'rabta mat-
tagħlim, il-kooperazzjoni għall-innovazzjoni u prattiki tajba u appoġġ għar-riforma politika) 
ma jistgħux jiġu previsti b'mod preċiż qabel l-2020, l-allokazzjoni globali bejniethom 
għandha tiġi rieżaminata fl-2017.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-allokazzjoni finanzjarja għall-
programm għandha tkopri wkoll għotjiet 
operattivi għal organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili li huma attivi fil-qasam taż-
żgħażagħ, b'enfasi partikolari fuq l-
organizzazzjonijiet Ewropej għaż-
żgħażagħ.

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet Ewropej għaż-żgħażagħ urew li kienu strumentali għall-promozzjoni u 
l-implimentazzjoni tat-tipi ta' attivitajiet kollha fil-qasam taż-żgħażagħ kif ukoll sabiex 
jagħmlu kuntatt maż-żgħażagħ madwar l-Unjoni. L-għotjiet operattivi mill-baġit tal-UE spiss 
huma l-uniku sors ta' finanzjament għal dawn it-tip ta' organizzazzjonijiet u huma essenzjali 
sabiex dawn jibqgħu jeżistu.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-fondi għall-mobilità tat-tagħlim tal-
individwi msemmija fl-Artikolu 6(1.a) li 
jridu jiġu ġestiti minn Aġenzija Nazzjonali 
għandhom ikunu allokati fuq il-bażi tal-
popolazzjoni u l-għoli tal-ħajja fl-Istat 
Membru, id-distanza bejn il-kapitali tal-
Istati Membri u l-eżekuzzjoni. Il-parametru 
tar-rendiment jammonta għal 25°% tal-
fondi totali skont il-kriterji msemmija fil-
paragrafi 7 u 8.

6. Il-fondi għall-mobilità tat-tagħlim tal-
individwi msemmija fl-Artikolu 6(1.a) li 
jridu jiġu ġestiti minn Aġenzija Nazzjonali 
għandhom ikunu allokati fuq il-bażi tal-
popolazzjoni u l-għoli tal-ħajja fl-Istat 
Membru li jibgħat u dak ospitanti, id-
distanza bejn il-kapitali tal-Istati Membri u 
l-eżekuzzjoni. Il-parametru tar-rendiment 
jammonta għal 25°% tal-fondi totali skont 
il-kriterji msemmija fil-paragrafi 7 u 8.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Id-distribuzzjoni tal-fondi assoċjati 
mas-setturi edukattivi prinċipali, immirati 
biex jiżguraw, sal-aħħar tal-Programm, 
allokazzjoni ta' fondi li tiggarantixxi impatt 
sistematiku sinifikanti.

(b) Id-distribuzzjoni tal-fondi assoċjati 
mas-setturi edukattivi prinċipali, immirati 
biex jiżguraw, sal-aħħar tal-Programm, 
allokazzjoni ta' fondi li tiggarantixxi impatt 
sistematiku sinifikanti u tevita s-
sovrapożizzjoni tal-attivitajiet.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Barra mill-monitoraġġ kontinwu, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport 
ta’ evalwazzjoni mhux iktar tard minn 
tmiem l-2017 sabiex tevalwa l-effettività 
fil-ksib tal-objettivi, l-effiċjenza tal-
Programm u l-valur miżjud Ewropew 
tiegħu, fid-dawl ta’ deċiżjoni dwar it-
tiġdid, il-modifika jew is-sospensjoni tal-
Programm. L-evalwazzjoni għandha 
tindirizza l-ambitu għas-simplifikazzjoni, 
il-koerenza interna u esterna, ir-relevanza 
ssuktata tal-objettivi kollha, kif ukoll il-
kontribuzzjoni tal-miżuri lill-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv. Għandha tqis ukoll 
ir-riżultati tal-evalwazzjoni dwar l-impatt 
fit-tul tal-programmi ta’ qabel (Tagħlim 
Tul il-Ħajja, Żgħażagħ fl-Azzjoni, Erasmus 
Mundus u programmi internazzjonali oħra 
tal-edukazzjoni għolja).

2. Barra mill-monitoraġġ kontinwu, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport 
ta’ evalwazzjoni mhux iktar tard mit-30 ta' 
Ġunju 2017 sabiex tevalwa l-effettività fil-
ksib tal-objettivi, l-effiċjenza tal-Programm 
u l-valur miżjud Ewropew tiegħu, fid-dawl 
ta’ deċiżjoni dwar it-tiġdid, il-modifika jew 
is-sospensjoni tal-Programm. L-
evalwazzjoni għandha tindirizza l-ambitu 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna, ir-relevanza ssuktata tal-objettivi 
kollha, kif ukoll il-kontribuzzjoni tal-
miżuri lill-prijoritajiet tal-Unjoni ta’ 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Għandha tqis ukoll ir-riżultati tal-
evalwazzjoni dwar l-impatt fit-tul tal-
programmi ta’ qabel (Tagħlim Tul il-Ħajja, 
Żgħażagħ fl-Azzjoni, Erasmus Mundus u 
programmi internazzjonali oħra tal-
edukazzjoni għolja).

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport ta' valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Programm issa huwa previst għal ''mhux 
iktar tard minn tmiem l-2017''. Meta jitqies iż-żmien li jinħtieġ għall-implimentazzjoni tat-
tibdil possibbli fil-Programm b'segwitu għal dan ir-Rapport, tista' tiġi suġġerita l-
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antiċipazzjoni ta' din id-data ta' skadenza għal nofs l-2017.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Awtorità Nazzjonali għandha 
timmonitorja u twettaq superviżjoni tal-
ġestjoni tal-Programm fil-livell 
nazzjonali. Għandha tinforma u 
tikkonsulta lill-Kummissjoni mingħajr 
dewmien qabel ma tieħu kull deċiżjoni li 
jista’ jkollha impatt fuq il-ġestjoni tal-
Programm, partikolarment dwar l-
Aġenzija Nazzjonali tagħha.

5. L-Awtorità Nazzjonali u l-Kummissjoni 
għandhom jikkooperaw fil-monitoraġġ u 
s-superviżjoni tal-Aġenzija Nazzjonali u 
għandhom iżommu lil xulxin infurmati 
dwar l-attivitajiet tagħhom f'dan il-qasam.

Ġustifikazzjoni
Ir-relazzjoni rigward il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea, l-Aġenzija Nazzjonali u 
l-Awtoritajiet Nazzjonali mhijiex stabbli (ir-rwol tal-Awtorità huwa limitat għall-
kofinanzjament nazzjonali tal-Aġenzija u r-responsabilità għal kull irregolarità fl-
implimentazzjoni tal-Programm fil-livell nazzjonali). Il-Kummissjoni u l-Awtorità Nazzjonali 
għandu jkollhom rwol ugwali u jikkooperaw fil-qasam tal-monitoraġġ u s-superviżjoni. Id-
dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni attwali tal-Programm tat-tagħlim tul il-ħajja għandhom 
jitqiesu f'dan l-aspett.
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