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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummissjoni tipproponi li d-dimensjoni internazzjonali tal-kooperazzjoni fl-edukazzjoni 
għolja (inkluża l-maġġoranza tal-azzjonijiet li attwalment huma koperti mid-Deċiżjoni tal-PE 
u l-Kunsill dwar l-"Erasmus Mundus" tal-20081) tiġi integrata għalkollox fir-Regolament il-
ġdid li jistabbilixxi “Erasmus Għal Kulħadd: Il-Programm tal-Unjoni għall-Edukazzjoni, it-
Taħriġ, iż-Żgħażagħ u l-Isport”. Il-finanzjament għall-azzjonijiet tal-edukazzjoni għolja 
f’pajjiżi terzi se jkunu dderivati mill-istrumenti differenti ta’ finanzjament estern, inklużi l-
Istrument ta' Finanzjament tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (SKŻ) u l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp (FEŻ), u jkun ibbażat fuq żewġ allokazzjonijiet pluriennali. L-implimentazzjoni se 
ssegwi l-proċeduri spjegati fir-Regolament tal-‘Erasmus għal Kulħadd’. B'din il-proposta, il-
Kummissjoni għandha l-ħsieb li ġġib fi tmiemha l-frammentazzjoni u ttejjeb il-prevedibilità 
għall-universitajiet u l-istituzzjonijiet li huma impenjati fil-programmi.

Filwaqt li l-objettiv ġenerali ta’ din il-proposta huwa appoġġjat, ir-rapporteur tagħkom tinsab 
imħassba minħabba l-fatt li l-abbozz ta’ Regolament tal-'Erasmus għal Kulħadd' jinkludi ftit 
wisq speċifikazzjoni dwar l-azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati fl-SKŻ u fil-pajjiżi tal-
AKP, ir-rabta tagħhom mal-objettivi tal-Unjoni għall-iżvilupp u l-ħtiġijiet u l-istrateġiji ta’ 
żvilupp tal-pajjiżi. Barra minn hekk, ir-Regolament propost ma jinkludi l-ebda dispożizzjoni 
biex jiġi żgurat li l-azzjonijiet li għalihom il-finanzjament huwa dderivat mill-programmi 
ġeografiċi taħt l-SKŻ jiġu ddisinjati ħalli jissodisfaw il-kriterji għall-Għajnuna Uffiċjali għall-
Iżvilupp, kif definit mill-OECD/DAC, kif hemm mitlub mill-Artikolu 2(2) tal-proposta tal-
Kummissjoni għall-SKŻ 2014-2020. 
L-emendi proposti mir-rapporteur tagħkom għalhekk isegwu l-objettivi li ġejjin:

- Li jiġu stabbiliti referenzi aktar ċari għall-objettivi ta’ żvilupp tal-Unjoni, b’mod partikolari 
l-qirda tal-faqar;

- Li jiġi żgurat li l-kriterji tal-GħUŻ definiti mill-OECD/DAC jiġu ssodisfati b'azzjonijiet li 
għalihom il-finanzjament huwa dderivat mill-SKŻ, b'mod partikolari fir-rigward tal-
azzjonijiet ta' mobilità 'l barra; 

- Li jiġu rekwiżiti mekkaniżmi marbuta ma' azzjonijiet ta' mobilità li jnaqqsu r-risku tal-
"eżodu tal-imħuħ";

- Li jiġi żgurat li l-azzjonijiet jiġu implimentati f’konformità sħiħa mal-istrumenti rispettivi li 
minnhom huwa dderivat il-finanzjament;

- Li jkun rekwiżit li l-proċess ta’ programmazzjoni jkun jirrispetta s-sjieda tal-pajjiżi sħab; 
- Li jiġu definiti r-rekwiżiti ta’ valutazzjoni u rappurtar li jkunu jiżguraw li l-impatti tal-

iżvilupp jitkejlu u li tiġi stabbilita trasparenza totali.

Ir-rapporteur tagħkom tixtieq ukoll tiġbed l-attenzjoni lejn daqsxejn ta’ diverġenza li hemm 
bejn il-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni u d-Dikjarazzjoni Finanzjarja Leġiżlattiva fir-
rigward tal-livell ta’ finanzjament li għandu jiġi pprovdut mill-istrumenti ta’ finanzjament 
estern. Filwaqt li d-dikjarazzjoni finanzjarja tissuġġerixxi fil-paġna 59 li se jiġi allokat total 
ta’ EUR 1.812 miljun mill-istrumenti finanzjarji esterni taħt l-Intestatura 4 biss (u b'hekk jiġi 
eskluż il-FEŻ), il-proposta leġiżlattiva tindika fl-Artikolu 13 li t-total ta’ EUR 1.812 miljun 
                                               
1 Deċiżjoni Nru 1298/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 li tistabbilixxi 
Programm ta' azzjoni Erasmus Mundus 2009-2013 għat-titjib tal-kwalità fl-edukazzjoni superjuri u għall-
promozzjoni tal-komprensjoni interkulturali permezz ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, ĠU L 340, 19.12.2008, 
p. 83.
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jirreferi għal finanzjament mill-istrumenti finanzjarji esterni kollha, u b’hekk huwa inkluż il-
FEŻ. Ir-rapporteur tagħkom tifhem li ċ-ċifri li jidhru fl-Artikolu 13 tal-proposta leġiżlattiva 
huma ċ-ċifri validi.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Skont l-Artikoli 8 u 10 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, kif 
ukoll l-Artikoli 21 u 23 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali, il-Programm 
għandhom jippromwovi l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel u jiġġieled id-
diskriminazzjoni abbażi tas-sess, ir-razza 
jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-
twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali.

(7) Skont l-Artikoli 8 u 10 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, kif 
ukoll l-Artikoli 21 u 23 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali, il-Programm 
għandhom jippromwovi l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel u jiġġieled id-
diskriminazzjoni abbażi tas-sess, ir-razza 
jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-
twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali. Hemm il-ħtieġa li l-
aċċess mill-gruppi żvantaġġjati u 
vulnerabbli jitwessa’ u li l-ħtiġijiet ta’ 
tagħlim speċjali tal-persuni b’diżabilità 
jiġu indirizzati b’mod attiv fl-
implimentazzjoni tal-Programm.

Ġustifikazzjoni

Huwa ta’ importanza partikolari li l-azzjonijiet fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jiżguraw li l-
azzjonijiet jilħqu lill-foqra u lil dawk vulnerabbli imma dan ikun relevanti wkoll fi ħdan l-
Ewropa.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-programm għandu jinkludi 
dimensjoni internazzjonali b’saħħitha 

(8) Il-programm għandu jinkludi 
dimensjoni internazzjonali b’saħħitha 
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b’mod partikolari fir-rigward tal-
edukazzjoni għolja, mhux biss biex itejjeb 
il-kwalità tal-edukazzjoni għolja Ewropea 
fir-rigward tal-miri vasti tal-ET2020 u l-
attraenza tal-Unjoni bħala destinazzjoni 
tal-istudju, iżda wkoll biex jippromwovi l-
fehim bejn in-nies u l-kontribuzzjoni 
għall-iżvilupp sostenibbli tal-edukazzjoni 
għolja f’pajjiżi terzi.

b’mod partikolari fir-rigward tal-
edukazzjoni għolja, mhux biss biex itejjeb 
il-kwalità tal-edukazzjoni għolja Ewropea 
fir-rigward tal-miri vasti tal-ET2020 u l-
attraenza tal-Unjoni bħala destinazzjoni 
tal-istudju, iżda wkoll biex jippromwovi l-
fehim bejn in-nies u jikkontribwixxi għall-
qirda tal-faqar u għal żvilupp sostenibbli, 
inkluż fil-qasam tal-edukazzjoni għolja, 
fil-pajjiżi terzi u fil-pajjiżi u t-territorji 
extra-Ewropej assoċjati mal-Unjoni. 

Ġustifikazzjoni

L-objettiv prinċipali tal-kooperazzjoni tal-UE għall-iżvilupp, kif definit fit-Trattat u fl-abbozz 
ta’ regolament tal-istrument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp(SKŻ), għandu 
jissemma b’mod espliċitu wkoll bħala objettiv tal-‘Erasmus għal Kulħadd’. Id-deċiżjoni 
attwali ta' assoċjazzjoni għall-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej tipprevedi li jieħdu sehem 
fil-programmi ta' taħriġ u edukazzjoni. Il-proposta għal deċiżjoni ġdida tfakkar ukoll li dawn 
il-pajjiżi u territorji huma eliġibbli għall-programmi orizzontali kollha tal-Unjoni Ewropea. 
Għaldaqstant ikun xieraq li jiġi speċifikata f'dan it-test il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi u t-
territorji extra-Ewropej fil-programm ERASMUS għal Kulħadd.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-azzjoni tal-Forum taż-Żgħażagħ 
Ewropej, iċ-Ċentri ta’ Rikonoxximent 
Akkademiku Nazzjonali (NARIC), in-
netwerks Eurydice, Euroguidance u 
Eurodesk, kif ukoll is-Servizzi Nazzjonali 
ta' Appoġġ għall-eTwinning, iċ-Ċentri 
Nazzjonali Europass u l-Uffiċċji 
Nazzjonali tal-Informazzjoni fil-pajjiżi tal-
viċinat hija essenzjali sabiex jinkisbu l-
għanijiet tal-programm, partikolarment 
billi jipprovdu lill-Kummissjoni 
b’informazzjoni regolari u aġġornata dwar 
l-oqsma varji tal-attività tagħhom u 
permezz tat-tixrid tar-riżultati tal-
Programm fl-Unjoni u fil-pajjiżi terzi 
parteċipanti.

(17) L-azzjoni tal-Forum taż-Żgħażagħ 
Ewropej, iċ-Ċentri ta’ Rikonoxximent 
Akkademiku Nazzjonali (NARIC), in-
netwerks Eurydice, Euroguidance u 
Eurodesk, kif ukoll is-Servizzi Nazzjonali 
ta' Appoġġ għall-eTwinning, iċ-Ċentri 
Nazzjonali Europass u l-Uffiċċji 
Nazzjonali tal-Informazzjoni fil-pajjiżi tal-
viċinat hija essenzjali sabiex jintlaħqu l-
għanijiet tal-programm, partikolarment 
billi jipprovdu lill-Kummissjoni 
informazzjoni regolari u aġġornata dwar l-
oqsma varji tal-attività tagħhom u permezz 
tat-tixrid tar-riżultati tal-Programm fl-
Unjoni u fil-pajjiżi u t-territorji extra-
Ewropej assoċjati magħha kif ukoll fil-
pajjiżi terzi parteċipanti.
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Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni attwali ta' assoċjazzjoni għall-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej tipprevedi li 
jieħdu sehem fil-programmi ta' taħriġ u edukazzjoni. Il-proposta għal deċiżjoni ġdida tfakkar 
ukoll li dawn il-pajjiżi u territorji huma eliġibbli għall-programmi orizzontali kollha tal-
Unjoni Ewropea. Għaldaqstant ikun xieraq li jiġi speċifikata f'dan it-test il-parteċipazzjoni 
tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej fil-programm ERASMUS għal Kulħadd.

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, il-
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, u l-
Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp, 
skont l-Artikolu 208 tat-TFUE.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-ħtieġa li jiġu stabbiliti kriterji ta’ 
eżekuzzjoni li fuqhom l-allokazzjoni tal-
baġit bejn l-Istati Membri għall-azzjonijiet 
ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali għandha 
tkun ibbażata fuq l-indikaturi ta’ 
eżekuzzjoni stabbiliti fir-Regolament.

(27) Il-ħtieġa li jiġu stabbiliti kriterji ta' 
eżekuzzjoni li jistgħu jitkejlu li fuqhom l-
allokazzjoni tal-baġit bejn l-Istati Membri 
għall-azzjonijiet ġestiti mill-Aġenziji 
Nazzjonali għandha tkun ibbażata fuq l-
indikaturi ta’ eżekuzzjoni stabbiliti fir-
Regolament.

Emenda 6
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Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a)
Il-persuni fiżiċi minn Pajjiż jew Territorju 
extra-Ewropew (PTE) u l-entitajiet u l-
istituzzjonijiet pubbliċi u/jew privati
kompetenti ta' Pajjiż jew Territorju extra-
Ewropew jistgħu jieħdu sehem fil-
programmi tal-Unjoni bi qbil mad-
dispożizzjonijiet previsti fid-deċiżjoni tal-
Kunsill dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-
territorji extra-Ewropej mal-Unjoni 
Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni attwali ta' assoċjazzjoni għall-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej tipprevedi li 
jieħdu sehem fil-programmi ta' taħriġ u edukazzjoni. Il-proposta għal deċiżjoni ġdida tfakkar 
ukoll li dawn il-pajjiżi u territorji huma eliġibbli għall-programmi orizzontali kollha tal-
Unjoni Ewropea. Għaldaqstant ikun xieraq li jiġi speċifikata f'dan it-test il-parteċipazzjoni 
tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej fil-programm ERASMUS għal Kulħadd.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Programm ikopri l-edukazzjoni fil-
livelli kollha, f’perspettiva ta’ tagħlim tul 
il-ħajja, b’mod partikolari l-edukazzjoni 
għolja, l-Edukazzjoni u t-Taħriġ 
Vokazzjonali u t-tagħlim tal-Adulti, l-
Edukazzjoni fl-Iskola u ż-Żgħażagħ.

3. Il-Programm ikopri l-edukazzjoni fil-
livelli kollha, f’perspettiva ta’ tagħlim tul 
il-ħajja, b’mod partikolari l-Edukazzjoni 
Għolja, l-Edukazzjoni u t-Taħriġ 
Vokazzjonali, l-Edukazzjoni Informali u t-
Tagħlim tal-Adulti, l-Edukazzjoni fl-Iskola 
u ż-Żgħażagħ, u għandu jappoġġa wkoll 
attivitajiet fil-qasam tal-isport.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jinkludi dimensjoni internazzjonali 
skont l-Artikolu 21 tat-Trattat tal-Unjoni 
Ewropea u se jappoġġa wkoll l-attivitajiet 
fil-qasam tal-isport.

4. Jinkludi dimensjoni internazzjonali 
mmirata biex tappoġġa l-azzjoni esterna 
tal-Unjoni, inklużi l-objettivi tagħha 
għall-iżvilupp, permezz tal-kooperazzjoni 
bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi. 

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu dwar id-dimensjoni esterna jmissu jirreferi speċifikament għall-objettivi ta’ 
żvilupp tal-azzjoni esterna tal-Unjoni.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm jimmira biex jagħti 
kontribut għall-objettivi tal-Istrateġija 
Ewropa°2020 u tal-qafas strateġiku tal-
Edukazzjoni u t-Taħriġ 2020 (ET2020), 
inlużi l-parametri ta’ referenza 
korrispondenti stabbiliti f’dawk l-
istrumenti, għall-qafas imġedded għall-
Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-
Żgħażagħ (2010-2018), għall-iżvilupp 
sostenibbli tal-pajjiżi terzi fil-qasam tal-
edukazzjoni għolja u għall-iżvilupp tad-
dimensjoni Ewropea fl-isport.

1. Il-Programm jimmira biex jagħti 
kontribut għall-objettivi tal-Istrateġija 
Ewropa°2020 u tal-qafas strateġiku tal-
Edukazzjoni u t-Taħriġ 2020 (ET2020), 
inlużi l-parametri ta’ referenza 
korrispondenti stabbiliti f’dawk l-
istrumenti, għall-qafas imġedded għall-
Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-
Żgħażagħ (2010-2018), għall-qerda tal-
faqar u għall-iżvilupp sostenibbli tal-
pajjiżi terzi, b'mod partikulari fil-qasam 
tal-edukazzjoni għolja, it-taħriġ u l-
iżvilupp tal-ħiliet u għall-iżvilupp tad-
dimensjoni Ewropea fl-isport.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d – l-ewwel punt

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja billi jżid l-attraenza tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
Unjoni u jappoġġa l-azzjoni esterna tal-
Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
UE u tal-pajjiżi terzi u permezz ta’ bini 
mmirat ta’ kapaċità fil-pajjiżi terzi.

(d) Li jkabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni, it-taħriġ u 
ż-żgħażagħ partikolarment fl-edukazzjoni 
għolja billi jżid l-attraenza tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-
Unjoni, li jappoġġa l-azzjoni esterna tal-
Unjoni, inklużi l-objettivi ta’ żvilupp 
tagħha, permezz tal-promozzjoni tal-
mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja fl-
Unjoni u fil-pajjiżi u t-territorji extra-
Ewropej assoċjati magħha u dawk 
f’pajjiżi terzi u permezz ta’ bini ta’ 
kapaċità b’miri speċifikati fil-pajjiżi terzi, 
fejn ikun relevanti, skont l-objettivi 
speċifikati fl-istrumenti tal-finanzjament 
estern li minnhom huwa dderivat il-
finanzjament għall-azzjonijiet. 

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp għandu jkun objettiv fih innifsu, u mhux biss mezz għat-tisħiħ tad-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni. L-azzjonijiet li għalihom il-finanzjament huwa dderivat mill-
istrumenti ta’ finanzjament estern iridu jiġu ggwidati wkoll mill-objettivi tal-istrumenti 
rispettivi. Id-deċiżjoni attwali ta' assoċjazzjoni għall-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej 
tipprevedi li jieħdu sehem fil-programmi ta' taħriġ u edukazzjoni. Il-proposta għal deċiżjoni 
ġdida tfakkar ukoll li dawn il-pajjiżi u territorji huma eliġibbli għall-programmi orizzontali 
kollha tal-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant ikun xieraq li jiġi speċifikata f'dan it-test il-
parteċipazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej fil-programm ERASMUS għal Kulħadd.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fir-rigward tal-azzjonijiet skont il-
paragrafu 1 li għalihom il-finanzjament 
huwa dderivat mill-SKŻ jew mill-FEŻ, l-
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azzjonijiet iridu jkunu konformi mal-
objettivi u l-prinċipji tar-regolament tal-
SKŻ u l-ftehim ta’ sħubija bejn l-AKP u l-
UE rispettivament. Meta l-finanzjament 
ikun joriġina mill-Istrument ta' 
Finanzjament tal-Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp, ikun xieraq li b'mod partikulari 
jiġu rispettati l-kriterji tal-ODA stabbiliti 
mid-DAC, hekk kif previst fl-Artikolu 2(2) 
tiegħu.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Fil-każ ta’ azzjonijiet li għalihom il-
finanzjament huwa dderivat mill-SKŻ, l-
għotjiet għall-mobilità għandhom ikunu 
biss ta' benefiċċju, fil-każ ta' mobilità ’l 
barra, għar-riċerkaturi li jwettqu riċerka 
jew jgħallmu f’oqsma li huma relevanti 
għall-problemi tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, u fil-każ ta' mobilità ’l 
ġewwa, għall-istudenti jew riċerkaturi li 
jistudjaw jew iwettqu riċerka f’oqsma li 
huma relevanti għall-problemi tal-pajjiżi 
li qed jiżviluppaw. 

Ġustifikazzjoni

L-azzjonijiet iffinanzjati taħt l-SKŻ iridu jissodisfaw il-kriterji definiti mill-OECD/DAC għall-
Għajnuna Uffiċċjali għall-Iżvilupp. Dawn il-kundizzjonijiet ma jippermettux għall-
finanzjament ta’ mobilità ’l barra ta’ studenti tal-UE, u jirrikjedu li l-oqsma tal-istudju jkunu 
marbuta mal-iżvilupp.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Fil-każ ta’ azzjonijiet li għalihom il-
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finanzjament huwa dderivat mill-SKŻ jew 
mill-FEŻ, għandhom jiġu stabbiliti 
mekkaniżmi li jkunu jiżguraw li l-kriterji 
ta' selezzjoni jkunu bbażati fuq il-mertu u 
jagħtu prijorità lill-assenjament ta' boroż 
ta' studju lill-gruppi li huma 
soċjoekonomikament żvantaġġjati u lill-
popolazzjonijiet li jinsabu f’sitwazzjonijiet 
vulnerabbli, u biex persuni li huma 
ċittadini ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw jiġu 
inkoraġġiti jerġgħu lura lejn il-pajjiż ta’ 
oriġini tagħhom meta jagħlqilhom il-
perjodu ta’ studju jew riċerka tagħhom 
biex ikunu jistgħu jikkontribwixxu għall-
iżvilupp ekonomiku u għall-benesseri tal-
pajjiż li qed jiżviluppa kkonċernat. 

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi evitat li jkun hemm eżodu ta’ mħuħ billi l-istudenti u r-riċerkaturi jiġu 
inkoraġġiti jerġgħu lura lejn il-pajjiż ta’ oriġini tagħhom. Jekk tintefa’ attenzjoni partikolari 
fuq il-gruppi żvantaġġjati, ir-rabta bejn l-azzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u l-qirda tal-faqar 
jissaħħu.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din l-azzjoni għandha tappoġġa wkoll l-
iżvilupp, il-bini ta' kapaċità, l-integrazzjoni 
reġjonali, l-iskambji ta' għarfien u l-
proċessi ta' modernizzazzjoni permezz ta' 
sħubijiet bejn l-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni għolja tal-Unjoni u tal-pajjiżi 
terzi, kif ukoll fis-settur taż-żgħażagħ, 
notevolment għal tagħlim minn pari u 
proġetti konġunti tal-edukazzjoni, li 
jippromwovu l-kooperazzjoni reġjonali, 
b'mod partikolari mal-pajjiżi tal-viċinat.

2. Din l-azzjoni għandha tappoġġa wkoll l-
iżvilupp, il-bini ta' kapaċità, l-integrazzjoni 
reġjonali, l-iskambji ta' għarfien u l-
proċessi ta' modernizzazzjoni permezz ta' 
sħubijiet bejn l-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni għolja tal-Unjoni u tal-pajjiżi 
terzi, kif ukoll fis-settur taż-żgħażagħ, 
notevolment għal tagħlim minn pari u 
proġetti konġunti tal-edukazzjoni, li 
jippromwovu l-kooperazzjoni reġjonali, 
b'mod partikolari mal-pajjiżi tal-viċinat. L-
azzjonijiet li għalihom il-finanzjament 
huwa dderivat mill-SKŻ jew mill-FEŻ 
għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
sostenibbli tal-pajjiżi sħab u jkunu bbażati 
fuq strateġiji ta’ żvilupp nazzjonali u 
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reġjonali u jkunu allinjati magħhom.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din l-azzjoni għandha tappoġġa wkoll 
djalogu politiku ma’ pajjiżi terzi u ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali.

2. Din l-azzjoni għandha tappoġġa wkoll 
djalogu politiku ma’ pajjiżi terzi u ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali. L-
azzjonijiet, li għalihom il-finanzjament 
huwa dderivat mill-SKŻ jew mill-FEŻ, 
għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
sostenibbli tal-pajjiżi sħab u għandhom 
ikunu bbażati fuq strateġiji ta’ żvilupp 
nazzjonali u reġjonali u jkunu allinjati 
magħhom.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – l-ewwel parti

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minn barra l-envelopp finanzjarju kif 
indikat fil-paragrafu 1, u sabiex tiġi 
promossa d-dimensjoni internazzjonali tal-
edukazzjoni għolja, ammont indikattiv ta' 
EUR 1 812 100 000 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-

2. Minn barra l-envelopp finanzjarju kif 
indikat fil-paragrafu 1, u sabiex tiġi 
promossa d-dimensjoni internazzjonali tal-
edukazzjoni għolja, ammont indikattiv li 
jikkorrispondi għal 2 % tal-ammonti ta’ 
referenza finanzjarji totali inklużi fl-
istrumenti differenti għall-azzjoni esterna
(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-
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użu ta’ dawk il-fondi. użu ta’ dawk il-fondi, filwaqt li tiġi 
żgurata l-konformità mal-bażi legali 
għall-istrumenti esterni li minnhom huwa 
dderivat il-finanzjament. 

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet tal-‘Erasmus Għal Kulħadd' se jsegwu l-
proċeduri tar-Regolament tal-‘Erasmus għal Kulħadd’, il-konformità mal-istrumenti ta’ 
finanzjament estern rispettivi jridu jiġu żgurati.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – it-tieni parti

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament se jsir disponibbli permezz 
ta’ żewġ allokazzjonijiet multiannwali li 
jkopru biss l-ewwel erba’ snin u t-tliet 
snin li jifdal rispettivament. Dan il-
finanzjament se jkun rifless fil-
programmazzjoni indikattiva multiannwali 
ta’ dawn l-istrumenti, f’konformità mal-
ħtiġijiet u l-prijoritajiet identifikati tal-
pajjiżi kkonċernati. L-allokazzjonijiet 
jistgħu jiġu riveduti fil-każ ta' ċirkostanzi 
maġġuri mhux previsti jew bidliet politiċi 
importanti f'konformità mal-prijoritajiet 
esterni tal-UE. Kooperazzjoni ma’ pajjiżi 
mhux parteċipanti tista’ tkun ibbażata, fejn 
hu rilevanti, fuq approprjazzjonijiet 
addizzjonali minn pajjiżi msieħba sabiex 
tkun disponibbli skont il-proċeduri li jridu 
jiġu miftehma ma' dawn il-pajjiżi. 

Il-finanzjament għandu jsir disponibbli 
permezz ta’ żewġ allokazzjonijiet 
multiannwali. Dan il-finanzjament għandu
jkun ibbażat fuq il-programmazzjoni 
indikattiva multiannwali ta’ dawn l-
istrumenti, f’konformità mal-ħtiġijiet u l-
prijoritajiet identifikati tal-pajjiżi 
kkonċernati, u, fil-każ tal-SKŻ, jispeċifika 
d-distribuzzjoni reġjonali u t-tip ta’ 
azzjonijiet li jridu jiġu ffinanzjati. L-
allokazzjonijiet jistgħu jiġu riveduti fil-każ 
ta' ċirkostanzi maġġuri mhux previsti jew 
bidliet politiċi importanti f'konformità mal-
prijoritajiet esterni tal-UE, skont il-
proċeduri previsti fl-istrumenti ta’ 
finanzjament estern rispettivi. 
Kooperazzjoni ma’ pajjiżi mhux 
parteċipanti tista’ tkun ibbażata, fejn hu 
rilevanti, fuq approprjazzjonijiet 
addizzjonali minn pajjiżi msieħba sabiex 
tkun disponibbli skont il-proċeduri li jridu 
jiġu miftehma ma' dawn il-pajjiżi. 

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta’ programmazzjoni għandu jsegwi l-proċeduri previsti fl-istrumenti ta' 
finanzjament estern rispettivi, filwaqt li jiżgura r-rispett meħtieġ għas-sjieda tal-pajjiż u 
jiżgura l-koerenza mal-istrateġiji ġenerali għall-pajjiżi jew għar-reġjuni. L-allokazzjonijiet 
jistgħu jiġu definiti biss fuq din il-bażi.
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Emenda 18

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, id-distanza bejn il-kapitali tal-
Istati Membri u l-eżekuzzjoni. Il-fatt li l-
istudenti mir-reġjuni ultraperiferiċi u 
mill-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej 
jinsabu milquta mill-bogħod 
partikolarment estrem għandu jitqies kif 
dovut meta jiġu allokati l-fondi. Il-
parametru tar-rendiment jammonta għal 
25°% tal-fondi totali skont il-kriterji 
msemmija fil-paragrafi 7 u 8.

Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq li jiġu previsti dispożizzjonijiet partikulari għall-istudenti extra-Ewropej, 
speċifikament fil-livell tal-fondi għall-mobilità, fir-rigward tat-tbegħid kbir tagħhom mill-
kontinent Ewropew.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Il-kontribut għall-qerda tal-faqar u 
għall-iżvilupp sostenibbli f’pajjiżi terzi.

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp huwa elenkat bħala objettiv fih innifsu fl-Artikolu 4 u għandu għalhekk jiggwida 
wkoll il-monitoraġġ u l-valutazzjoni.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fir-rapport annwali tagħha dwar l-
implimentazzjoni tar-Regolament tal-
istrument ta' finanzjament tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp (SKŻ), il-
Kummissjoni tinkludi lista tal-azzjonijiet 
kollha tal-"Erasmus għal kulħadd" li 
għalihom il-finanzjament huwa dderivat 
mis-SKŻ u l-konformità tagħhom mal-
objettivi u mal-prinċipji kif spjegati fl-
Artikoli 2 u 3 ta' dan ir-Regolament. 

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tal-azzjonijiet tal-Erasmus Mundus is-soltu kienet issegwi l-proċeduri tal-
SKŻ. Peress li fil-ġejjieni l-implimentazzjoni se ssegwi l-proċeduri skont ir-Regolament tal-
‘Erasmus għal Kulħadd’, ir-rappurtar regolari għandu jiżgura t-trasparenza għall-kumitat 
tal-SKŻ u l-Parlament dwar il-konformità mar-Regolament tal-SKŻ, u b’mod partikolari l-
mira tagħha tal-GħUŻ fl-Artikolu 2.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-Istati Membri; (a) (a) l-Istati Membri u l-pajjiżi u t-
territorji extra-Ewropej tagħhom elenkati
fl-Anness II tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni attwali ta' assoċjazzjoni għall-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej tipprevedi li 
jieħdu sehem fil-programmi ta' taħriġ u edukazzjoni. Il-proposta għal deċiżjoni ġdida tfakkar 
ukoll li dawn il-pajjiżi u territorji huma eliġibbli għall-programmi orizzontali kollha tal-
Unjoni Ewropea. Għaldaqstant ikun xieraq li jiġi speċifikata f'dan it-test il-parteċipazzjoni 
tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej fil-programm ERASMUS għal Kulħadd.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-politiki tal-Unjoni rilevanti, b’mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-kultura u l-
midja, l-impjiegi, is-saħħa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-intrapriżi, il-ġustizzja, il-
konsumaturi, l-iżvilupp u l-politika ta’ 
koeżjoni;

(a) il-politiki tal-Unjoni rilevanti, b’mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-kultura u l-
midja, l-impjiegi, is-saħħa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-intrapriżi, il-ġustizzja, il-
konsumaturi, il-politika ta’ koeżjoni u l-
politika ta’ żvilupp; 

Ġustifikazzjoni
Din il-bidla tagħmilha ċara li r-referenza hija relatata mal-politika tal-Unjoni dwar l-iżvilupp 
internazzjonali, u mhux mal-politika tagħha tal-iżvilupp reġjonali intern.
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