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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.

L-edukazzjoni u t-taħriġ huma komponenti prinċipali tal-Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
inklużiv, sostenibbli u intelliġenti, u tal-linji gwida integrati għall-politiki ekonomiċi u dawk 
dwar l-impjiegi tal-Istati Membri. Ħamsa mill-inizjattivi ewlenin tal-Ewropa 2020 jiddependu 
fuq il-modernizzazzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ: Żgħażagħ Attivi, Aġenda għall-Ħiliet u 
Impjiegi Ġodda, kif ukoll Aġenda Diġitali, Unjoni tal-Innovazzjoni u Pjattaforma Kontra l-
Faqar.

Il-proposta tal-Kummissjoni
Għall-perjodu ta’ programmazzjoni finanzjarju tal-UE li jmiss, 2014-2020, il-Kummissjoni 
tipproponi li jkun hemm Programm integrat uniku, bl-isem ‘Erasmus għal kulħadd’, minflok 
is-seba’ programmi li kienu jeżistu fil-perjodu ta’ programmazzjoni finanzjarju multiannwali 
preċedenti (2007-2013). Jiġifieri, il-Programm attwali se jissostitwixxi Tagħlim tul il-Ħajja 
(Lifelong Learning), Żgħażagħ fl-Azzjoni (Youth in Action) kif ukoll varji programmi ta' 
edukazzjoni għolja tal-Unjoni eżistenti, kemm jekk globali (Erasmus Mundus), reġjonali 
(Tempus, Alfa, Edulink) jew bilaterali (mal-Istati Uniti u l-Kanada).

Il-pakkett finanzjarju ġenerali, propost għall-Programm jikkonsisti f’EUR 19.1 biljun, li 
minnhom EUR 1,812 biljun se jiġu minn varji strumenti ta’ azzjoni esterna tal-UE, u huwa 
maħsub li jintegra l-programmi internazzjonali attwali (Erasmus Mundus, tempus, Edulink u 
Alfa). Il-baġit ġenerali propost mill-Kummissjoni għall-programm ‘Erasmus għal kulħadd’ 
jirrappreżenta żieda ta’ madwar 70% ikkumparat mal-baġit ġenerali allokat għall-programmi 
korrispondenti matul il-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013.

Il-Kummissjoni tipproponi li tistruttura l-Programm uniku futur madwar tliet azzjonijiet 
ewlenin għal kull qasam tal-edukazzjoni involut:
– mobilità għat-tagħlim ta’ individwi, inklużi studenti, żgħażagħ, għalliema u persunal; 

(sehem mill-baġit suġġerit - 65%),
– kooperazzjoni għall-innovazzjoni u l-prattiki tajbin (sehem mill-baġit suġġerit - 26%),
– appoġġ għal riforma tal-politika (sehem mill-baġit suġġerit - 4%).

Barra minn hekk, il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni, li takkumpanja l-proposta legali attwali 
għal regolament, tindika din id-distribuzzjoni bejn l-oqsma differenti tal-edukazzjoni (li hija 
daqs il-livelli garantiti mill-programmi 2007-2013 korrispondenti):
– 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%,
– Iż-żgħażagħ: 7%.

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

Ir-rapporteur jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament u jissuġġerixxi l-bidliet 
ewlenin li ġejjin fl-abbozz tar-regolament:

1) it-tisħiħ tal-aspett tat-tagħlim tul il-ħajja fil-programm, li jagħmel il-programm aktar 
inklużiv għall-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ kollha; 

2) it-tisħiħ tar-rabtiet bejn l-edukazzjoni u l-impjieg, l-edukazzjoni u t-tnaqqis tal-faqar;
3) it-tibdil tal-istruttura tar-Regolament, l-aktar importanti billi jiġu separati l-attivitajiet 

taż-Żgħażagħ mill-Edukazzjoni u t-Taħriġ u billi jiġu identifikati b’mod aktar ċar 
subprogrammi li jikkorrispondu għal oqsma differenti ta’ edukazzjoni u taħriġ, anke 
permezz ta’ definizzjoni aktar ċara tal-objettivi speċifiċi attribwiti għal subprogrammi 
differenti;

4) it-tisħiħ b’mod partikolari tal-oqsma tal-Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali, u t-
Tagħlim tal-Adulti, li huma nieqsa mill-attenzjoni fil-proposta attwali, minkejja l-
importanza magħrufa tagħhom fil-promozzjoni tal-kultura tat-tagħlim tul il-ħajja, fl-
indirizzar tal-qagħad (b'mod partikolari il-qagħad fost iż-żgħażagħ), il-faqar, il-
promozzjoni ta’ ċittadinanza attiva u t-tixjiħ attiv fost affarijiet oħra;

5) it-titjib tal-aċċessibilità għall-Programm, b’mod partikolari permezz ta’ promozzjoni 
ta’ parteċipazzjoni akbar minn persuni bi bżonnijiet speċjali, b’anqas opportunitajiet, 
jew b’diffikultajiet minħabba raġunijiet edukattivi, soċjali, ta’ sess, fiżiċi, psikoloġiċi, 
ġeografiċi, ekonomiċi u kulturali;

6) il-ftuħ ta’ parteċipazzjoni internazzjonali (ma’ pajjiżi terzi) mhux biss fil-qasam tal-
edukazzjoni għolja, iżda fl-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali ukoll, kif ukoll fit-
tagħlim tal-adulti;

7) definizzjoni ċara tad-distribuzzjoni tal-baġit għal oqsma edukattivi u ta' taħriġ 
differenti fir-regolament billi tkun suġġerita wkoll żieda fl-oqsma tal-edukazzjoni 
vokazzjonali u t-tagħlim tal-adulti;

8) l-introduzzjoni tal-possibilità għall-Istati Membri li jagħżlu skont il-liġijiet u t-
tradizzjonijiet nazzjonali tagħhom jekk iridux li jkollhom Istituzzjoni Nazzjonali u 
Aġenzija Nazzjonali waħda jew aktar biex timplimenta l-Programm fuq livell 
nazzjonali;

9) jiġu inklużi s-sitt istituzzjonijiet akkademiċi Ewropej kollha appoġġati mill-programm 
Jean Monnet preċedenti, minflok jitnaqqsu għal tnejn, kif proponiet il-Kummissjoni.

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Istrateġija Ewropea għal tkabbir 
inklużiv, sostenibbli u intelliġenti (Ewropa 

(5) L-Istrateġija Ewropea għal tkabbir 
inklużiv, sostenibbli u intelliġenti (Ewropa 
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2020) qed tiddefinixxi l-istrateġija ta’ 
tkabbir tal-Unjoni għad-deċennju li ġej 
biex tappoġġa t-tkabbir inklużiv, 
sostenibbli u intelliġenti li qed tiffissa 
ħames objettivi ambizzjużi li għandhom 
jintlaħqu sal-2020, b'mod partikolari fil-
qasam tal-edukazzjoni biex ir-rati ta' tluq 
mill-iskola qabel iż-żmien jitnaqqsu taħt l-
10°% u biex tippermetti tal-inqas 40°% 
tan-nies bejn it-30-34°sena li jlestu l-
edukazzjoni għolja. Dan jinkludi wkoll l-
inizjattivi ewlenin tagħha, partikolarment 
“Żgħażagħ fl-Azzjoni” u l-Aġenda għall-
Ħiliet u l-Impjiegi l-Ġodda.

2020) qed tiddefinixxi l-istrateġija ta’ 
tkabbir tal-Unjoni għad-deċennju li ġej 
biex tappoġġa t-tkabbir inklużiv, 
sostenibbli u intelliġenti billi tiffissa ħames 
objettivi ambizzjużi li għandhom jintlaħqu 
sal-2020, li tlieta minnhom se jkunu 
appoġġjati direttament jew indirettament 
mill-Programm stabbilit minn dan ir-
Regolament. L-azzjoni relevanti se 
tittieħed l-ewwel u qabel kollox fil-qasam 
tal-edukazzjoni biex ir-rati ta' tluq mill-
iskola qabel iż-żmien jitnaqqsu taħt l-10°% 
u biex tippermetti tal-inqas 40°% tan-nies 
bejn it-30-34°sena li jlestu l-edukazzjoni 
għolja, iżda se tikkontribwixxi wkoll għall-
objettivi tax-xogħol u t-tnaqqis tal-faqar. 
Dan jinkludi wkoll l-inizjattivi ewlenin 
tagħha, partikolarment “Żgħażagħ fl-
Azzjoni”, l-Aġenda għall-Ħiliet u l-
Impjiegi l-Ġodda u l-Unjoni tal-
Innovazzjoni. 

Or. en

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) Il-programm għandu jinkludi 
dimensjoni internazzjonali b’saħħitha 
b’mod partikolari fir-rigward tal-
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, l-
edukazzjoni għolja u t-tagħlim tal-adulti, 
mhux biss biex itejjeb il-kwalità tal-
edukazzjoni u t-taħriġ Ewropej 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-kulturi, u kontribuzzjoni għall-
iżvilupp sostenibbli tal-edukazzjoni u 
taħriġ f’pajjiżi terzi.

Or. en
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Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità Ewropea ta’ garanzija 
tas-self biex tippermetti lill-istudenti, 
irrispettivament mill-isfond soċjali 
tagħhom, biex jagħmlu l-Masters tagħhom 
f’pajjiż ieħor parteċipanti. Din il-faċilità 
għandha tkun disponibbli lill-
istituzzjonijiet finanzjarji li jaqblu li joffru 
self għall-istudji tal-Masters f’pajjiżi 
parteċipanti oħra b’termini favorevoli 
għall-istudenti.

(10) Biex tappoġġa l-mobilità, l-ekwità u l-
eċċellenza fl-istudji, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi faċilità Ewropea ta’ garanzija 
tas-self biex tippermetti lill-istudenti, 
irrispettivament mill-isfond soċjali 
tagħhom, biex jagħmlu l-Masters tagħhom 
f’pajjiż ieħor parteċipanti. Din il-faċilità 
għandha tkun disponibbli permezz ta’ 
istituzzjonijiet finanzjarji li jaqblu li joffru 
self għall-istudji tal-Masters f’pajjiżi 
parteċipanti oħra b’termini favorevoli 
għall-istudenti.

Or. en

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-Proċess ta’ Kopenħagen imġedded 
(2011-2020) iddefinixxa viżjoni globali u 
ambizzjuża għall-politika ta’ Edukazzjoni 
u Taħriġ Vokazzjonali fl-Ewropa, u talab 
appoġġ mill-Programmi ta’ Edukazzjoni 
tal-Unjoni għall-prijoritajiet miftehma, li 
jinkludu l-mobilità internazzjonali u r-
riformi implimentati mill-Istati Membri.

(14) Ir-rwol kruċjali tal-edukazzjoni u t-
taħriġ  vokazzjonali (ETV) fil-kisba ta’ 
numru ta’ miri stipulati fl-Istrateġija 
Ewropa 2020 huwa magħruf sew u definit 
fil-Proċess ta’ Kopenħagen imġedded 
(2011-2020), b’mod partikolari 
b’kunsiderazzjoni tal-potenzjal tiegħu fl-
indirizzar tal-livell għoli ta’ qagħad fl-
Ewropa, b’mod speċjali l-qagħad fost iż-
żgħażagħ, il-promozzjoni ta’ kultura ta’ 
tagħlim tul il-ħajja, il-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali u l-promozzjoni ta’ 
ċittadinanza attiva. Huwa meħtieġ li tiġi 
indirizzata l-ħtieġa urġenti li tissaħħaħ il-
mobilità transnazzjonali tal-istudenti tal-
ETV, inklużi apprendisti, għalliema u 
persuni li jagħtu t-taħriġ, u li tkun 
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promossa l-kooperazzjoni permezz ta’ 
sħubiji fil-livell kollha bejn il-partijiet 
interessati kkonċernati u l-Istati Membri 
jkunu appoġġjati fl-immodernizzar tas-
sistemi tal-ETV tagħhom.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-Aġenda Ewropea għat-Tagħlim tal-
Adulti mġedda tinkludi r-Riżoluzzjoni tal-
Kunsill ta’ [....] li timmira biex tippermetti 
lill-adulti kollha biex jiżviluppaw u jtejbu 
l-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom matul 
ħajjithom, b’attenzjoni partikolari
tingħata lit-titjib tad-dispożizzjoni għall-
għadd għoli ta’ Ewropej b’ħiliet baxxi
mmirati fl-Ewropa 2020.

(16) L-Aġenda Ewropea għat-Tagħlim tal-
Adulti mġedda inkluża fir-Riżoluzzjoni tal-
Kunsill tat-28 ta’ Novembru 20011 

tenfasizza l-ħtieġa li tiżdied il-
parteċipazzjoni fit-tagħlim tal-adulti, 
b’kunsiderazzjoni tat-tixjiħ demografiku 
tal-Ewropa li jagħmilha ħtieġa għall-
adulti li regolarment iġeddu l-ħiliet u l-
kompetenzi personali u professjonali 
tagħhom wara li jkunu telqu mill-
edukazzjoni u taħriġ inizjali, billi 
jirrikonoxxu wkoll r-rwol tat-tagħlim tal-
adulti fil-promozzjoni ta’ ċittadinanza 
attiva. L-Aġenda Ewropea għat-Tagħlim 
tal-Adulti, b’kunsiderazzjoni tal-miri tax-
xogħol u t-tnaqqis tal-faqar definiti fl-
Ewropa 2020, tagħti attenzjoni partikolari
għall-ħtieġa li tiżdied il-parteċipazzjoni ta’ 
Ewropej b’ħiliet baxxi u bi kwalifiki baxxi 
fit-tagħlim tal-adulti.

______________

1 ĠU C 372, 20.12.2011, p. 1.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 17
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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, il-Qafas tas-Soċjetà Ċivili 
Ewropew dwar it-Tagħlim Tul il-Ħajja,
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.

Or. en

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-Kooperazzjoni bejn il-Programm u 
l-organizzazzjonijiet internazzjonali fil-
qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-
żgħażagħ u l-isport għandha tissaħħaħ, 
b’mod partikolari mal-Kunsill tal-Ewropa.

(18) Il-Kooperazzjoni bejn il-Programm u 
l-organizzazzjonijiet internazzjonali fil-
qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, iż-
żgħażagħ u l-isport għandha tissaħħaħ, 
b’mod partikolari mal-Kunsill tal-Ewropa, 
l-UNESCO u l-OECD.

Or. en

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-programm għandu jikkontribwixxi 
biex tiġi żviluppata l-eċċellenza fl-istudji 
dwar l-integrazzjoni Ewropea madwar id-
dinja, u għandu partikolarment jappoġġa 
istituzzjonijiet li għandhom struttura ta’ 
governanza Ewropea, ikopru l-ispettru 
sħiħ ta’ oqsma politiċi li huma ta’ interess 
għall-Unjoni, li huma organizzazzjonijiet 
mingħajr profitt u joffru lawrji akkademiċi 
rikonoxxuti.

(19) Il-programm għandu jikkontribwixxi 
biex tiġi żviluppata l-eċċellenza fl-istudji 
dwar l-integrazzjoni Ewropea madwar id-
dinja; u għandu jappoġġa istituzzjonijiet li 
jkopru l-ispettru sħiħ ta’ oqsma politiċi li 
huma ta’ interess għall-Unjoni, li huma 
organizzazzjonijiet mingħajr profitt u 
joffru lawrji akkademiċi rikonoxxuti.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Trasparenza ikbar tal-kwalifiki u tal-
kompetenzi u aċċettazzjoni estiża tal-
għodod tal-Unjoni għandhom jiffaċilitaw 
fl-Ewropa kollha l-mobilità għall-finijiet 
ta’ tagħlim tul il-ħajja, biex b’hekk isir 
kontribut għall-iżvilupp tal-edukazzjoni ta’ 
kwalità u tat-taħriġ, u se tiffaċilita l-
mobilità għall-finijiet ta’ xogħol, bejn il-
pajjiżi kif ukoll bejn is-setturi. Il-ftuħ tal-
aċċess għall-istudenti żgħażagħ (inklużi l-
istudenti tat-taħriġ edukattiv u 
vokazzjonali) għal metodi, prattiki u 
teknoloġiji użati f’pajjiżi oħra jgħinhom 
itejbu l-impjegabilità tagħhom f’ekonomija 
globali; jista’ jgħinhom ukoll joħolqu 
impjiegi bi profil internazzjonali iktar
attraenti.

(21) Trasparenza ikbar tal-kwalifiki u tal-
kompetenzi u aċċettazzjoni estiża tal-
għodod tal-Unjoni għandhom jiffaċilitaw 
fl-Ewropa kollha l-mobilità għall-finijiet 
ta’ tagħlim tul il-ħajja, biex b’hekk isir 
kontribut għall-iżvilupp tal-edukazzjoni ta’ 
kwalità u tat-taħriġ, u se tiffaċilita l-
mobilità għall-finijiet ta’ xogħol, bejn il-
pajjiżi kif ukoll bejn is-setturi. Il-ftuħ tal-
aċċess għall-istudenti (inklużi l-istudenti 
tat-taħriġ edukattiv u vokazzjonali) u 
studenti adulti għal metodi, prattiki u 
teknoloġiji użati f’pajjiżi oħra jgħinhom 
itejbu l-impjegabilità tagħhom f’ekonomija 
globali; jista’ jgħinhom ukoll joħolqu 
impjiegi bi profil internazzjonali iktar 
attraenti.

Or. en
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Emenda 10
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 tar-
rendiment li jistgħu jitkejlu u relevanti
marbuta mal-objettivi speċifiċi 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.

Or. en

Emenda 11
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-oqsma li ġejjin:

(a) l-edukazzjoni formali, informali u 
mhux formali u t-taħriġ fil-livelli kollha, 
f'perspettiva ta' tagħlim tul il-ħajja, mill-
edukazzjoni fl-iskola għall-edukazzjoni u 
t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni għolja 
u t-tagħlim tal-Adulti;
(b) iż-żgħażagħ, b'mod partikolari tagħlim 
mhux formali u informali;
(c) l-isport, b'mod partikolari l-isport tal-
massa.

Or. en
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Emenda 12
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. Il-Programm jinkludi dimensjoni 
internazzjonali skont l-Artikolu 21 tat-
Trattat tal-Unjoni Ewropea mmirata għall-
appoġġ tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, 
inklużi l-objettivi ta’ żvilupp tagħha, 
permezz ta’ kooperazzjoni bejn l-Unjoni u 
pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "ambjent mhux formali" tfisser kuntest 
ta’ tagħlim li ta’ spiss huwa ppjanat u
organizzat, iżda mhux parti mis-sistema
formali ta' edukazzjoni u taħriġ.

2. "edukazzjoni mhux formali" tfisser 
proċess organizzat li jipprovdi lill-persuni 
l-possibilità li jiżviluppaw il-valuri, il-
ħiliet u l-kompetenzi tagħhom għajr dawk 
żviluppati fil-qafas tas-sistema formali ta' 
edukazzjoni u taħriġ. Dawn il-ħiliet 
jinkludu firxa wiegħa ta’ kompetenzi bħal 
interpersonali, organizzattivi u ġestjoni 
tal-kunflitti, kuxjenza interkulturali, 
kapaċità ta’ tmexxija, ippjanar, 
koordinazzjoni u ħiliet prattiċi ta’ 
soluzzjoni għall-problemi, ħidma f’tim, 
kunfidenza personali, dixxiplina u 
responsabilità.                                               
.

Or. en

Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3



PE489.541v01-00 12/43 PA\902353MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "mobilità tat-tagħlim" tfisser iċ-ċaqliq 
fiżiku minn pajjiż li mhux il-pajjiż tar-
residenza, sabiex isir studju, taħriġ jew 
studju ieħor, inklużi apprendistati u
tagħlim mhux formali, jew struzzjoni jew 
parteċipazzjoni f’attività ta’ żvilupp 
professjonali transnazzjonali. Tista’ 
tinkludi taħriġ preparatorju fil-lingwa tal-
pajjiż ospitanti. Il-mobilità tat-tagħlim 
tkopri wkoll l-iskambji taż-żgħażagħ u l-
iżvilupp professjonali transnazzjonali li 
jinvolvu l-ħaddiema żgħażagħ;

3. "mobilità tat-tagħlim" tfisser iċ-ċaqliq 
fiżiku minn pajjiż li mhux il-pajjiż tar-
residenza, sabiex isir studju, taħriġ jew 
studju ieħor, inklużi apprendistati, 
volontarjat, tagħlim mhux formali, jew 
struzzjoni jew parteċipazzjoni f’attività ta’ 
żvilupp professjonali transnazzjonali. Hija 
tista' tinkludi taħriġ preparatorju fil-lingwa 
tal-pajjiż ospitanti, kif ukoll attivitajiet ta' 
segwitu. Il-mobilità tat-tagħlim tkopri 
wkoll l-iskambji taż-żgħażagħ, il-
volontarjat, tagħlim mhux formali u 
informali u attivitajiet ta' żvilupp
professjonali li jinvolvu l-ħaddiema 
żgħażagħ.

Or. en

Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. "Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u 
prattiki tajbin" tfisser proġetti ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali li jinvolvu 
organizzazzjonijiet attivi fl-oqsma tal-
edukazzjoni, it-taħriġ u/jew taż-żgħażagħ 
u jistgħu jinkludu organizzazzjonijiet 
oħra.

4. "Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u 
prattiki tajbin" tfisser proġetti ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali li jinvolvu 
istituzzjonijiet, imsieħba soċjali,
organizzazzjonijiet u intrapriżi attivi fl-
oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ u/jew taż-
żgħażagħ.

Or. en

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "Appoġġ għar-riforma politika" tfisser 5. "Appoġġ għar-riforma politika" tfisser 
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kull tip ta’ attività mmirata biex tappoġġa u 
tiffaċilita l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u ta’ taħriġ permezz tal-
proċess ta' kooperazzjoni politika bejn l-
Istati Membri, partikolarment il-Metodi 
mituħa ta’ Koordinazzjoni;

kull tip ta’ attività mmirata biex tappoġġa u 
tiffaċilita l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u ta’ taħriġ, kif ukoll appoġġ 
għall-iżvilupp tal-politika Ewropea dwar 
iż-żgħażagħ, permezz tal-proċess ta' 
kooperazzjoni politika bejn l-Istati 
Membri, partikolarment il-Metodu Miftuħ
ta’ Koordinazzjoni;

Or. en

Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. "ħaddiem żagħżugħ" tfisser 
professjonist jew voluntier involut fit-
tagħlim mhux formali;

8. "ħidma fil-qasam taż-żgħażagħ" tkopri 
firxa kbira ta' attivitajiet ta' natura 
soċjali, kulturali, edukattiva jew politika 
organizzati miż-żgħażagħ, magħhom u 
għalihom. Għandha forma 
ekstrakurrikulari u hija bbażata fuq 
proċessi ta’ tagħlim mhux formali u 
parteċipazzjoni volontarja;

Or. en

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14a. ‘studenti adulti’ tfisser individwi ta’ 
bejn 25 u 64 sena li huma involuti 
f’attivitajiet ta’ tagħlim;

Or. en
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Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 14b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14b. ‘volontarjat’ tfisser attività 
magħmula mir-rieda ħielsa ta’ persuna u 
li tinvolvi rabta ta’ ħin u enerġija għal 
azzjonijiet ta’ benefiċċju għal individwi 
oħrajn jew għas-soċjetà ġenerali. Attività 
bħal din hija ta’ natura mingħajr profitt u 
ma tistax tkun motivata minn ebda xewqa 
għal qligħ materjali jew finanzjarju;

Or. en

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18. "sħubija" tfisser ftehim bejn grupp ta’ 
istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet fi 
Stati Membri differenti sabiex iwettqu 
attivitajiet Ewropej konġunti fil-qasam tal-
edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ jew 
biex jistabbilixxu netwerk formali jew 
informali f'qasam rilevanti. Fir-rigward
tal-isport, tfisser ftehim ma’ parti terza 
waħda jew iktar bħal organizzazzjonijiet 
professjonali tal-isport jew sponsors fi Stati 
Membri differenti sabiex jiġu attratti sorsi 
addizzjonali ta’ appoġġ għall-ksib tar-
riżultati mixtieqa tal-Programm.

18. "sħubija" tfisser ftehim bejn grupp ta’
istituzzjonijiet, imsieħba soċjali,
organizzazzjonijiet u/jew intrapriżi  
f'pajjiżi parteċipanti differenti sabiex 
iwettqu attivitajiet Ewropej konġunti, ta’ 
kwalunkwe tip, fil-qasam tal-edukazzjoni, 
tat-taħriġ u taż-żgħażagħ jew biex 
jistabbilixxu netwerk formali jew informali 
f'qasam rilevanti. Fil-kuntest tal-isport, 
tfisser ftehim ma’ parti terza waħda jew 
iktar bħal organizzazzjonijiet professjonali 
tal-isport jew sponsors fi Stati Membri 
differenti sabiex jiġu attratti sorsi 
addizzjonali ta’ appoġġ għall-ksib tar-
riżultati mixtieqa tal-Programm; jekk il-
parteċipazzjoni tkun intenzjonata biex 
issaħħaħ il-kwalità tas-sħubija, hija tista' 
tiġi estiża għall-istituzzjonijiet u/jew 
organizzazzjonijiet minn pajjiżi terzi.

Or. en
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Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

26. "għodod ta’ trasparenza tal-UE" tfisser 
strumenti li jgħinu lill-partijiet interessati 
jifhmu, japprezzaw u kif xieraq 
jirrikonoxxu l-eżiti tat-tagħlim u l-kwalifiki 
madwar l-Unjoni;

26. "għodod ta’ trasparenza u 
rikonoxximent tal-UE" tfisser strumenti li 
jgħinu lill-partijiet interessati jifhmu, 
japprezzaw u kif adatt jirrikonoxxu l-eżiti 
tat-tagħlim u l-kwalifiki fl-Unjoni kollha;

Or. en

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

28a. "L-isport tal-massa" tfisser l-isport 
organizzat fil-livell lokali mill-isportivi 
mhux professjonali u l-isport għal 
kulħadd.

Or. en

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-karattru transnazzjonali tagħhom, 
partikolarment il-mobilità u l-
kooperazzjoni transnazzjonali mmirati lejn 
impatt sistemiku fit-tul;

(a) Il-karattru transnazzjonali tagħhom, 
partikolarment il-mobilità u l-
kooperazzjoni transnazzjonali mmirati lejn 
impatt individwali, organizzattiv u
sistemiku fit-tul;

Or. en
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Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-kumplemetarjetà u s-sinerġija 
tagħhom ma’ programmi u politiki 
nazzjonali, internazzjonali u tal-Unjoni 
oħra, b’kunsiderazzjoni tal-ekonomiji tal-
iskala u l-massa kritika;

(b) Il-komplimentarjetà u s-sinerġija 
tagħhom ma' programmi u politiki 
nazzjonali,  internazzjonali u tal-Unjoni 
oħra;

Or. en

Emenda 25
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 ta’:

(a) il-promozzjoni tal-valuri Ewropej 
f'konformità mal-Artikolu 2 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea;
(b) L-istrateġija Ewropa 2020 u l-miri 
ewlenin tagħha, b’mod partikolari fl-
oqsma tal-edukazzjoni, l-impjiegi u t-
tnaqqis tal-faqar;
(c) il-qafas strateġiku tal-Edukazzjoni u t-
Taħriġ 2020 (ET2020), inklużi l-parametri 
ta’ referenza korrispondenti;
(d) il-qafas imġedded għall-kooperazzjoni 
Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ (2010-
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2018);
(e) il-proċess ta’ Kopenħagen imġedded 
(2011-2020);
(f) Aġenda Ewropea Mġedda għat-
Tagħlim għall-Adulti;
(g) l-iżvilupp sostenibbli ta’ pajjiżi terzi fil-
qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, u;

(h) l-iżvilupp tad-dimensjoni Ewropea fl-
isport f'konformità mal-pjan ta' ħidma 
tal-Unjoni għall-isport.

Or. en

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Partikolarment jimmira li 
jikkontribwixxi biex jilħaq il-miri ewlenin 
ta’ Ewropa 2020 li ġejjin:

imħassar

(a) It-tnaqqis tar-rati ta’ tluq bikri mill-
iskola;
(b) Żieda tal-istudenti ta’ bejn it-30 u l-
34 sena li jkunu lestew it-tielet livell tal-
edukazzjoni.

Or. en

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Azzjonijiet tal-Programm

1. Fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, iż-
żgħażagħ u l-isports, il-Programm 
għandu jsegwi l-objettivi tiegħu permezz 
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tat-tliet tipi ta’ azzjonijiet li ġejjin:
- mobilità tat-tagħlim tal-individwi,
- kooperazzjoni għall-innovazzjoni u 
prattiki tajbin,
- appoġġ għal riforma politika.
2. L-attivitajiet speċifiċi ta’ Jean Monnet 
huma deskritti fl-Artikolu 10.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ir-rapporteur jissuġġerixxi li l-Artikolu 6 preċedenti jitmexxa għal mad-dispożizzjonijiet 
Ġenerali tar-Regolament, għaliex jistipula struttura għall-azzjonijiet kollha proposti fir-
Regolament. 

Emenda 28
Proposta għal regolament
Kapitolu 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Edukazzjoni, Taħriġ u Żgħażagħ Edukazzjoni u Taħriġ

Or. en

Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4b
Sub-programmi

Is-sub-programmi settorjali għandhom 
ikunu dawn li ġejjin:
(a) "Skejjel", assoċjati mal-edukazzjoni 
fl-iskola
(b) “Edukazzjoni Għolja”, assoċjata mat-
tipi kollha ta’ edukazzjoni għolja;
(c) “Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali”, 
assoċjati mal-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali; 
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(d) “Edukazzjoni tal-Adulti”, assoċjata 
mat-tagħlim tal-adulti.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ir-rapporteur jissuġġerixxi b’mod ċar li jiġu mniżżla s-sub-programmi dedikati għal kull 
qasam tal-edukazzjoni, ikunu xi jkunu t-titoli li se jintgħażlu għas-sub-programmi matul l-
adozzjoni ta’ din l-Opinjoni.

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Objettivi speċifiċi Objettivi speċifiċi tas-sub-programmi

Or. en

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm għandu jsegwi l-għanijiet 
speċifiċi li ġejjin fl-oqsma tal-edukazzjoni, 
it-taħriġ u ż-żgħażagħ:

1. B’konformità mal-objettivi ġenerali tal-
Programm, is-sub-programmi koperti 
f’dan il-Kaptilu għandhom isegwu l-
għanijiet speċifiċi li ġejjin:

Or. en

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Li jtejjeb il-livell tal-kompetenzi u tal-
ħiliet ewlenin b’mod partikolari fir-rigward 
tar-relevanza tagħhom għas-suq tax-xogħol 
u għas-soċjetà, kif ukoll il-parteċipazzjoni 
taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika fl-
Ewropa, notevolment permezz ta’ żieda fl-

(a). li jtejjeb il-livell tal-kompetenzi u tal-
ħiliet ewlenin b’mod partikolari fir-rigward 
tar-relevanza tagħhom għas-suq tax-xogħol 
u għas-soċjetà, kif ukoll li jippromwovi l-
inklużjoni soċjali;
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opportunitajiet ta’ mobilità ta’ tagħlim 
għaż-żgħażagħ, għal dawk li qed 
jitgħallmu, għall-persunal u għall-
ħaddiema żgħażagħ u permezz ta’ tisħiħ 
fil-kooperazzjoni bejn l-edukazzjoni/ż-
żgħażagħ u d-dinja tas-suq tax-xogħol;
- Indikaturi relatati: 
- % tal-parteċipanti li kellhom żieda fil-
kompetenzi ewlenin u/jew il-ħiliet 
tagħhom relevanti għall-impjegabilità 
tagħhom;
- % ta’ żgħażagħ li jiddikjaraw li huma 
aktar imħejjija biex jipparteċipaw fil-ħajja 
soċjali u politika

Or. en

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Li jrawwem titjib fil-kwalità, 
eċċellenza innovattiva u 
internazzjonalizzazzjoni fuq il-livell ta’ 
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni, kif ukoll 
fil-ħidma taż-żgħażagħ, notevolment 
permezz ta’ tkabbir fil-kooperazzjoni 
transnazzjonali bejn min jipprovdi l-
edukazzjoni u t-taħriġ/l-
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u 
partijiet interessati oħra;

imħassar

- Indikatur relatat: % ta’ 
organizzazzjonijiet li jkunu pparteċipaw 
fil-Programm u li jkunu 
żviluppaw/adottaw metodi innovattivi

Or. en

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Li jippromwovi t-tfaċċar ta’ qasam 
Ewropew tat-tagħlim tul il-ħajja, iħeġġeġ 
riformi politiki fuq livell nazzjonali, 
jappoġġa l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u taħriġ, li jinkludu t-tagħlim 
mhux formali, u jappoġġa l-kooperazzjoni 
Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ,
notevolment permezz ta' politika ta' 
kooperezzjoni mkabbra, użu aħjar ta' 
għodod ta' rikonoxximent u trasparenza u t-
tixrid ta' prattiki tajbin;

(c) li jippromwovi t-tfaċċar ta’ qasam 
Ewropew tat-tagħlim tul il-ħajja, iħeġġeġ 
riformi politiki fuq livell nazzjonali, 
reġjonali u lokali, jappoġġa l-
modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
edukazzjoni u taħriġ, li jinkludu t-tagħlim 
mhux formali u informali, notevolment 
permezz ta' politika ta' kooperezzjoni 
mkabbra, użu aħjar ta' għodod ta' 
rikonoxximent u trasparenza u t-tixrid ta' 
prattiki tajbin;

- Indikatur relatat: Għadd ta’ Stati 
Membri li jagħmlu użu mir-riżultati tal-
Metodi Miftuħa ta’ Koordinazzjoni fl-
iżviluppi politiċi nazzjonali tagħhom 

Or. en

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

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 u t-taħriġ
billi jżid l-attraenza tal-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni u t-taħriġ 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 u t-taħriġ tal-UE u tal-pajjiżi 
terzi u permezz ta’ bini mmirat ta’ kapaċità 
fil-pajjiżi terzi.

- Indikatur relatat: Għadd ta’ 
istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li 
mhumiex fl-UE involuti fl-azzjonijiet ta’ 
mobilità u kooperazzjoni

Or. en
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Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e – inċiż

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Indikatur relatat: % ta’ parteċipanti li 
żiedu l-ħiliet lingwistiċi tagħhom

imħassar

Or. en

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f – inċiż 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Indikatur relatat: L-għadd ta’ studenti li 
ngħataw taħriġ permezz tal-attivitajiet 
Jean Monnet 

imħassar

Or. en

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) biex tiġi promossa l-ekwità u ċ-
ċittadinanza attiva;

Or. en

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Barra minn hekk, is-sub-programm 
“Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali” 
għandu jsegwi l-għanijiet speċifiċi li 
ġejjin fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali:
(a) li jsaħħaħ il-mobilità tat-tagħlim 
għall-istudenti, inklużi l-apprendisti, l-
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għalliema u min iħarreġ;
(b) li jżid l-attraenza u l-eċċellenza tal-
Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali, billi 
jippromwovi l-kwalità u l-effikaċja;
(c) li jippromwovi l-validazzjoni tat-
tagħlim mhux formali u informali, b’mod 
partikolari fil-kuntest ta’ ETV kontinwu;
(d) li jippromwovi aċċess flessibbli għat-
taħriġ u l-kwalifiki;
(e) li jippromwovi aċċess inklużiv billi 
jappoġġja opportunitajiet tat-tieni ċans 
sabiex jiksbu kompetenzi u ħiliet ewlenin, 
b’mod partikolari għal dawk li telqu mill-
iskola kmieni, żgħażagħ barra mill-iskola, 
xogħol jew taħriġ (NEETs), persuni 
b’diżabilitajiet, adulti anzjani jew persuni 
bi sfond migratorju;
(f) li jippromwovi l-bilanċ bejn xogħol, 
ħajja u tagħlim, b’mod partikolari fir-
rigward tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ 
Vokazzjonali kontinwi. 

Or. en

Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Is-sub-programm “Edukazzjoni tal-
Adulti” għandu jsegwi l-għanijiet speċifiċi 
li ġejjin fil-qasam tat-tagħlim tal-adulti:
(a) li jsaħħaħ il-mobilità tat-tagħlim 
għall-adulti;
(b) li jippromwovi l-kisba kontinwa tal-
għarfien u l-parteċipazzjoni fit-tagħlim 
fost l-adulti, partikolarment dawk b’ħiliet 
u kwalifiki baxxi, billi jiżviluppa kultura 
ta’ tagħlim tul il-ħajja;
(c) li jippromwovi bilanċ bejn ix-xogħol, 
ħajja u tagħlim;
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(d) li jippromwovi l-iżvilupp ta’ sistemi 
gwida tul il-ħajja effettivi;
(e) li jippromwovi l-validazzjoni tat-
tagħlim non-formali u informali
(f) li jippromwovi tixjiħ attiv, awtonomu u 
b’saħħtu.

Or. en

Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Sabiex jiġi evalwat il-Programm u s-
sub-programmi tiegħu, il-Kummissjoni 
għandha tadotta indikaturi miżurabbli u 
rilevanti fir-rigward tal-objettivi speċifiċi 
f'konformità mal-proċedura ta' 
eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 
30(2). Il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-indikaturi diġà stabbiliti fil-
qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ.

Or. en

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
Azzjonijiet tal-Programm

1. Fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-
żgħażagħ, il-Programm se jsegwi l-
objettivi tiegħu permezz tat-tliet tipi ta’ 
azzjonijiet li ġejjin:
(a) Mobilità tat-tagħlim tal-individwi,
(b) Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u 
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prattiki tajbin,
(c) Appoġġ għar-riforma politika.
2. L-attivitajiet speċifiċi ta’ Jean Monnet 
huma deskritti fl-Artikolu 10.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ir-rapporteur jissuġġerixxi li l-Artikolu 6 preċedenti jitmexxa għal mad-dispożizzjonijiet 
Ġenerali tar-Regolament, għaliex jistipula struttura għall-azzjonijiet kollha proposti fir-
Regolament. .

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mobilità transnazzjonali tal-istudenti 
tal-edukazzjoni għolja u tat-taħriġ 
vokazzjonali kif ukoll żgħażagħ involuti 
f’attivitajiet mhux formali bejn il-pajjiżi 
parteċipanti kif imsemmija fl-Artikolu 18.
Din il-mobilità tista’ tkun fl-għamla ta’ 
studji f'istituzzjoni sħab, apprendistati 
barra mill-pajjiż jew parteċipazzjoni 
f'attivitajiet taż-żgħażagħ, partikolarment 
il-volontarjat. Il-mobilità ta’ lawrja fil-
livell ta’ Masters għandha tkun appoġġata 
permezz tal-faċilità għall-istudenti ta’ 
garanzija għal self kif imsemmi fl-
Artikolu 14(3).

(a) fis-sub-programm “Edukazzjoni u 
Taħriġ Vokazzjonali” - mobilità 
transnazzjonali tal-istudenti, inklużi 
apprendisti, għalliema u min iħarreġ.

Or. en

Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mobilità transnazzjonali tal-persunal, 
fil-pajjiżi parteċipanti kif imsemmija fl-
Artikolu 18. Din il-mobbiltà tista’ tieħu l-

(b) fis-sub-programm “Edukazzjoni tal-
Adulti” – mobilità transnazzjonali ta’  
studenti adulti u persunal tal-edukazzjoni 
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forma ta’ struzzjoni jew ta’ 
parteċipazzjoni f’attivitajiet ta’ żvilupp 
professjonali barra l-pajjiż.

tal-adulti. Din il-mobbiltà tista’ tinkludi 
żjarat, workshops, apprendistati, proġetti 
ta' volontarjat għall-anzjani u skambji 
għall-parteċipanti fit-tagħlim tal-adulti kif 
ukoll taħriġ u żvilupp professjonali tal-
persunal tal-edukazzjoni tal-adulti.

Or. en

Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din l-azzjoni se tappoġġa wkoll il-
mobilità transnazzjonali ta' studenti, ta’ 
żgħażagħ u ta’ persunal lejn u minn pajjiżi 
terzi fir-rigward tal-edukazzjoni għolja li 
tinkludi mobilità organizzata fuq il-bażi ta’ 
lawrji konġunti, doppji jew multipli ta’ 
kwalità għolja jew ta’ sejħiet konġunti, kif 
ukoll tagħlim mhux formali.

2. Din l-azzjoni se tappoġġa wkoll il-
mobilità transnazzjonali ta' studenti, ta’ 
studenti adulti u ta’ persunal lejn u minn 
pajjiżi terzi fir-rigward tal-edukazzjoni 
għolja, edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali 
u tagħlim tal-adulti, li tinkludi mobilità 
organizzata fuq il-bażi ta’ lawrji konġunti, 
doppji jew multipli ta’ kwalità għolja jew 
ta’ sejħiet konġunti, kif ukoll tagħlim mhux 
formali.

Or. en

Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-azzjoni tal-kooperazzjoni għall-
innovazzjoni u l-prattiki tajba għandha 
tappoġġa:

1. Is-sub-programmi koperti f’dan il-
Kapitolu għandhom jappoġġjaw:

Or. en
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Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sħubijiet strateġiċi transnazzjonali bejn 
organizzazzjonijiet involuti fl-edukazzjoni, 
fit-taħriġ u/jew f'attivitajiet taż-żgħażagħ 
jew f'setturi rilevanti oħra li jiżviluppaw u 
jimplimentaw inizjattivi konġunti u 
jippromwovu skambji ta' esperjenza u ta’ 
kompetenzi;

(a) sħubijiet strateġiċi transnazzjonali bejn 
istituzzjonijiet, imsieħba soċjali u/jew
organizzazzjonijiet responsabbli mill- jew
involuti fl-edukazzjoni u fit-taħriġ, li 
jiżviluppaw u jimplimentaw inizjattivi 
konġunti u jippromwovu skambji ta' 
esperjenza u ta’ kompetenzi;

Or. en

Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Pjattaformi ta’ appoġġ tal-IT, li 
jinkludu ġemellaġġ elettroniku, li jkopru 
s-setturi tal-edukazzjoni li jippermettu t-
tagħlim minn pari, mobilità virtwali u 
skambji tal-aħjar prattiki u ftuħ tal-aċċess 
għall-parteċipanti minn pajjiżi tal-viċinat.

Or. en

Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 1 – punt b – kliem tal-bidu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sħubijiet transnazzjonali bejn intrapriżi 
u istituzzjonijiet tal-edukazzjoni fl-għamla 
ta’:

2. Il-kooperazzjoni għall-azzjoni ta’ 
innovazzjoni u prattiki tajbin għandha 
tappoġġja sħubijiet transnazzjonali bejn 
intrapriżi u istituzzjonijiet tal-edukazzjoni 
fl-għamla ta’: 

Or. en

Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
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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.

3. 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 tal-Unjoni u tal-pajjiżi terzi u 
l-organizzazzjonijiet, notevolment għal 
tagħlim minn pari u proġetti konġunti tal-
edukazzjoni, li jippromwovu l-
kooperazzjoni reġjonali, b'mod partikolari 
mal-pajjiżi tal-viċinat.

Or. en

Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ għall-azzjoni tar-riforma 
politika għandu jinkludi l-attivitajiet 
mibdija fil-livell tal-Unjoni marbuta ma':

1. Is-sub-programmi koperti f’dan il-
Kapitolu għandhom jinkludu l-attivitajiet 
mibdija fil-livell tal-Unjoni marbuta ma':

Or. en

Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-attivitajiet relatati mal-
implimentazzjoni tal-aġenda politika tal-
Unjoni dwar l-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-
żgħażagħ (il-Metodi Miftuħa tal-
Koordinazzjoni), kif ukoll il-proċessi ta’ 
Bolonja u ta’ Kopenħagen u d-djalogu
strutturat maż-żgħażagħ;

(a) l-implimentazzjoni tal-aġenda politika 
tal-Unjoni dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ
(il-Metodu Miftuħ tal-Koordinazzjoni), kif 
ukoll il-promozzjoni tad-djalogu strutturat 
u l-proċessi ta’ Bolonja u ta’ Kopenħagen;

Or. en
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Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-implimentazzjoni fil-pajjiżi 
parteċipanti tal-għodod tat-trasparenza tal-
Unjoni, partikolarment il-Europass, il-
Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (EQF), is-
Sistema Ewropea tat-Trasferiment u l-
Akkumulazzjoni tal-Krediti (ECVET) u l-
appoġġ għan-netwerks mal-UE kollha;

(b) l-implimentazzjoni fil-pajjiżi 
parteċipanti tal-għodod tat-trasparenza u 
rikonoxximent tal-Unjoni, partikolarment 
il-Europass, il-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki (EQF), is-Sistema Ewropea tat-
Trasferiment u l-Akkumulazzjoni tal-
Krediti (ECTS), is-Sistema Ewropea tal-
Krediti għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ 
Vokazzjonali (ECVET), il-Qafas Ewropew 
ta' Referenza tal-Assigurazzjoni tal-
Kwalità għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ 
Vokazzjonali (EQAVET), ir-Reġistru 
Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità 
fl-Edukazzjoni Għolja (EQAR) u l-
Assoċjazzjoni Ewropea għall-
Assigurazzjoni tal-Kwalità fl-Edukazzjoni 
Għolja (ENQA) u l-appoġġ għan-netwerks 
fl-UE kollha.

Or. en

Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-politika ta’ djalogu bil-partijiet 
interessati Ewopej rilevanti fil-qasam tal-
edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ;

(c) id-djalogu ta' politika mal-partijiet 
interessati Ewopej rilevanti fil-qasam tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

Or. en

Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Il-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 u l-
pajjiżi tal-adeżjoni, il-pajjiżi kandidati u l-
kandidati potenzjali li ma jipparteċipawx 
bis-sħiħ fil-programm.

(d) Il-Forum taż-Żgħażagħ Ewropej, il-
Qafas tas-Soċjetà Ċivili Ewropew dwar it-
Tagħlim Tul il-Ħajja, 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 u l-pajjiżi tal-adeżjoni, 
il-pajjiżi kandidati u l-kandidati potenzjali 
li ma jipparteċipawx bis-sħiħ fil-
programm.

Or. en

Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt c – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) l-Istitiut Ewropew tal-
Amministrazzjoni Pubblika (EIPA), 
Maastricht;

Or. en

Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt c – punt iib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iib) l-Akkademja tal-Liġi Ewropea, Trier;

Or. en

Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt c – punt iic (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iic) l-Aġenzija Ewropea għall-Iżvilupp fl-
Edukazzjoni għal nies bi Bżonnijiet 
Speċjali, Odense;

Or. en

Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt c – punt iid (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iid) iċ-Ċentru Internazzjonali għat-
Taħriġ Ewropew (CIFE), Nizza.

Or. en

Emenda 60
Proposta għal regolament
Kapitolu 2a – titlu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU IIa
Żgħażagħ

Or. en

Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Objettivi speċifiċi

1. F'konformità mal-objettiv ġenerali, il-
Programm għandu jsegwi l-objettivi 
speċifiċi li ġejjin fil-qasam taż-żgħażagħ:
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(a) itejjeb il-livell tal-kompetenzi u l-ħiliet 
ewlenin taż-żgħażagħ, inkluż dawk li 
għandhom inqas opportunitajiet, kif ukoll 
jippromwovi l-parteċipazzjoni tagħhom 
fil-ħajja demokratika fl-Ewropa u fis-suq 
tax-xogħol, iċ-ċittadinanza attiva 
tagħhom, l-inklużjoni soċjali u s-
solidarjetà, b'mod partikolari permezz ta' 
żieda fl-opportunitajiet ta' mobbiltà tat-
tagħlim għaż-żgħażagħ, dawk attivi fil-
ħidma fil-qasam taż-żgħażagħ jew 
f'organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u 
mexxejja taż-żgħażagħ, u permezz ta' 
rabtiet imsaħħa bejn il-qasam taż-
żgħażagħ u s-suq tax-xogħol;
(b) irawwem it-titjib ta' kwalità għolja fil-
ħidma fil-qasam taż-żgħażagħ, 
partikolarment permezz ta’ kooperazzjoni 
msaħħa bejn l-organizzazjonijiet fil-
qasam taż-żgħażagħ u/jew partijiet 
interessati oħra;
(c) jappoġġja l-kooperazzjoni Ewropea u 
jikkumplimenta r-riformi politiċi fil-livell 
lokali, reġjonali u nazzjonali fil-qasam 
taż-żgħażagħ, l-iżvilupp ta' politika taż-
żgħażagħ ibbażata fuq l-għarfien u l-
evidenza u r-rikonoxximent ta' tagħlim 
mhux formali u informali, b'mod 
partikolari permezz ta' kooperazzjoni tal-
politika mtejba, użu aħjar tal-għodda ta' 
trasparenza u rikonoxximent tal-Unjoni u 
d-disseminazzjoni ta' prattiki tajbin;
(d) itejjeb id-dimensjoni internazzjonali 
tal-attivitajiet fil-qasam taż-żgħażagħ 
f'kumplimentarjetà mal-azzjoni esterna 
tal-Unjoni, b'mod partikolari permezz tal-
promozzjoni tal-mobbiltà u l-
kooperazzjoni bejn il-partijiet interessati 
tal-Unjoni u l-partijiet interessati tal-
pajjiżi terzi u l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-qasam taż-żgħażagħ, u 
permezz ta' bini mmirat tal-kapaċità fil-
pajjiżi terzi.
2. Sabiex jiġi evalwat il-Programm, il-
Kummissjoni għandha tadotta indikaturi 
miżurabbli u rilevanti fir-rigward tal-
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objettivi speċifiċi f'konformità mal-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 30(2). Il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-indikaturi diġà stabbiliti fil-
qasam taż-żgħażagħ.

Or. en

Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 10b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10b
Azzjonijiet tal-Programm

Fil-qasam taż-żgħażagħ, il-Programm 
għandu jsegwi l-objettivi tiegħu permezz 
tat-tipi ta’ azzjonijiet li ġejjin:
(a) mobilità ta’ tagħlim tal-individwi;
(b) kooperazzjoni għall-innovazzjoni u 
prattiki tajba;
(c)  appoġġ għal riforma politika.

Or. en

Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 10c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10c
Mobilità ta’ tagħlim tal-individwi

1. Il-mobilità ta' tagħlim tal-individwi 
għandha tappoġġja:
(a) il-mobilità taż-żgħażagħ fl-attivitajiet 
mhux formali u informali bejn il-pajjiżi 
parteċipanti kif imsemmi fl-Artikolu 18. 
Din il-mobilità tista' tkun fl-għamla ta' 
skambji bejn iż-żgħażagħ u l-volontarjat 
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permezz tas-Servizz Volontarju Ewropew;
(b) il-mobilità ta' dawk attivi fil-ħidma fil-
qasam taż-żgħażagħ jew
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u l-
mexxejja taż-żgħażagħ. Din il-mobilità 
tista' tieħu l-forma ta' taħriġ u attivitajiet 
ta' netwerking;
2. Din l-azzjoni għandha tappoġġja wkoll 
il-mobilità internazzjonali taż-żgħażagħ, 
dawk attivi fil-ħidma fil-qasam taż-
żgħażagħ jew organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ u mexxejja taż-żgħażagħ, minn 
pajjiżi terzi jew lejhom.

Or. en

Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 10d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10d
Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u 

prattiki tajba
1. Il-kooperazzjoni għall-innovazzjoni u l-
prattiki tajba għandha tappoġġja:
(a) sħubiji strateġiċi bejn 
organizzazzjonijiet involuti fil-ħidma fil-
qasam taż-żgħażagħ, immirati lejn l-
implimentazzjoni tal-inizjattivi konġunti, 
inkluż inizjattivi għaż-żgħażagħ u proġetti 
dwar iċ-ċittadinanza, u mmirati biex 
jiżviluppaw ċittadinanza attiva, 
parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika u 
intraprenditorija, permezz ta' tagħlim bejn 
il-pari u skambji ta' esperjenzi;
(b) pjattaformi ta’ appoġġ tal-IT fil-qasam 
taż-żgħażagħ u li jippermettu tagħlim 
minn pari, ħidma fil-qasam taż-żgħażagħ 
ibbażata fuq l-għarfien u skambji tal-
aħjar prattiki.
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2. Din l-azzjoni għandha tappoġġja wkoll 
l-iżvilupp, il-bini ta' kapaċità u l-iskambji 
ta' għarfien fil-qasam taż-żgħażagħ 
permezz tas-sħubiji bejn l-Unjoni u l-
pajjiżi terzi, b'mod partikolari mal-pajjiżi 
tal-viċinat u partikolarment permezz tat-
tagħlim bejn il-pari.

Or. en

Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 10e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10e
Appoġġ għar-riforma politika

1. L-azzjoni ta' appoġġ għar-riforma 
politika għandha tinkludi attivitajiet 
marbuta ma':
(a) l-implimentazzjoni tal-aġenda politika 
tal-Unjoni fil-qasam taż-żgħażagħ, bl-użu 
tal-Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni;
(b) l-implimentazzjoni fil-pajjiżi 
parteċipanti tal-għodod ta' trasparenza u 
rikonoxximent tal-Unjoni, partikolarment 
il-Youthpass, u l-appoġġ għan-netwerks 
kollha tal-UE u NGOs Ewropej għaż-
żgħażagħ;
(c) id-djalogu politiku mal-partijiet 
interessati Ewropej rilevanti fil-qasam 
taż-żgħażagħ, inkluż id-djalogu strutturat 
maż-żgħażagħ;
(d) il-Forum Ewropew għaż-Żgħażagħ, 
ċentri tar-riżorsi għall-iżvilupp tal-ħidma 
fil-qasam taż-żgħażagħ u n-netwerk 
Eurodesk.
2. Din l-azzjoni għandha tappoġġja wkoll 
djalogu dwar  politika ma’ pajjiżi terzi u 
mal-organizzazzjonijiet internazzjonali.

Or. en
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Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) EUR 16 741 738 000 għall-azzjonijiet 
fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, li tal-
anqas EUR [xxx] minnhom huma għaż-
żgħażagħ kif imsemmi fl-Artikolu 6(1) u l-
Artikolu 10b;

Or. en

Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

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-
użu ta’ dawk il-fondi.

2. Minn barra l-envelopp finanzjarju kif 
indikat fil-paragrafu 1, u sabiex tiġi 
promossa d-dimensjoni internazzjonali tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, 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-
użu ta’ dawk il-fondi.

Or. en
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Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Skont il-valur miżjud mistenni tat-tliet 
tipi ta’ azzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 
6(1), u skont il-prinċipji ta’ massa kritika, 
konċentrazzjoni, effiċjenza u eżekuzzjoni, 
l-ammont indikat fl-Artikolu 13(1.a) se 
jkun allokat b'mod indikatti kif ġej:

3. Skont il-valur miżjud mistenni tat-tliet 
tipi ta’ azzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 
6(1) u fl-Artikolu 10b, u skont il-prinċipji 
ta’ massa kritika, konċentrazzjoni, 
effiċjenza u eżekuzzjoni, l-ammont indikat 
fl-Artikolu 13(1.a) se jkun allokat b'mod 
indikati kif ġej:

Or. en

Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għall-punt (a) tal-paragrafu 1, l-
implimentazzjoni tal-Programm ma 
għandhiex tirriżulta f'allokazzjoni għas-
setturi ewlenin tal-edukazzjoni u t-taħriġ 
ta' inqas minn:
- edukazzjoni għolja: [30%];
- edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali: 
[20%];
- edukazzjoni skolastika: [12%];
- edukazzjoni għall-adulti: [7%];
- iż-żgħażagħ: [12%].

Or. en

Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 6
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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) u l-
Artikolu 10b(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.

Or. en

Emenda 71
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 tal-edukazzjoni u t-taħriġ
prinċipali, iż-żgħażagħ u l-isport, immirati 
biex jiżguraw, sal-aħħar tal-Programm, 
allokazzjoni ta' fondi li tiggarantixxi impatt 
sistematiku sinifikanti.

Or. en

Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Evalwazzjoni finali tal-Programm 
għandha tintbagħat mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
l-Kumitat tar-Reġjuni mhux aktar tard 
mit-30 ta' Ġunju 2022.



PA\902353MT.doc 39/43 PE489.541v01-00

MT

Or. en

Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4 – inċiż 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Erasmus Edukazzjoni Għolja - Edukazzjoni Għolja

Or. en

Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4 – inċiż 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- "Taħriġ Erasmus", assoċjat mal-
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali u 
tagħlim tal-adulti

- “Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali”, 
assoċjati mal-edukazzjoni u t-taħriġ
vokazzjonali

Or. en

Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- “Edukazzjoni tal-Adulti”, assoċjata mat-
tagħlim tal-adulti

Or. en

Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4 – inċiż 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- "Skejjel Erasmus", assoċjati mal-
edukazzjoni fl-iskola

- "Skejjel", assoċjati mal-edukazzjoni fl-
iskola

Or. en

Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- "Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ Erasmus", 
assoċjata mat-tagħlim mhux formali taż-
żgħażagħ.

- "Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ", assoċjata 
mat-tagħlim mhux formali taż-żgħażagħ.

Or. en

Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4 – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- "Sport", assoċjat ma’ attivitajiet fil-
qasam tal-isports.

Or. en

Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-implimentazzjoni tal-Programm, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw sforzi partikolari biex jiffaċilitaw
il-parteċipazzjoni ta’ nies b’diffikultajiet 
għal raġunijiet edukattivi, soċjali, ta’ sess, 
fiżiċi, psikoloġiċi, ġeografiċi, ekonomiċi u 

2. Fl-implimentazzjoni tal-Programm, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw sforzi partikolari biex 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali u l-
parteċipazzjoni ta’ nies bi bżonnijiet 
speċjali, anqas opportunitajiet,  
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kulturali. b’diffikultajiet għal raġunijiet edukattivi, 
soċjali, ta’ sess, fiżiċi, psikoloġiċi, 
ġeografiċi, ekonomiċi u kulturali.

Or. en

Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-aċċessibilità u t-trasparenza tal-
proċeduri amministrattivi għandhom 
jitqiesu bħala indikaturi kruċjali għall-
kwalità u l-prestazzjoni tal-Programm.

Or. en

Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Programm għandu jappoġġa l-
kooperazzjoni mal-imsieħba minn pajjiżi 
terzi, notevolment imsieħba minn pajiiżi 
tal-viċinat, f’azzjonijiet u attivitajiet kif 
imsemmija fl-Artikoli 6 u 10.

3. Il-Programm għandu jappoġġa l-
kooperazzjoni mal-imsieħba minn pajjiżi 
terzi, notevolment imsieħba minn pajiiżi 
tal-viċinat, f’azzjonijiet u attivitajiet kif 
imsemmija fl-Artikoli 6, 10 u 10b.

Or. en

Emenda 82
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, it-
terminu "Awtorità Nazzjonali" jista' 
jirreferi għal Awtorità Nazzjonali waħda 
jew aktar f'konformità mal-leġiżlazzjoni u 
l-prattika nazzjonali.
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Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha xierqa biex ineħħu l-ostakli 
legali u amministrattivi għat-tħaddim tajjeb 
tal-Programm, inkluż l-amministrazzjoni 
tal-viżi.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha xierqa biex ineħħu l-ostakli 
legali u amministrattivi għat-tħaddim tajjeb 
tal-Programm, inkluża s-simplifikazzjoni 
tal-proċessi amministrattivi marbuta mal-
viżi.

Or. en

Emenda 84
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien tliet xhur mid-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, l-Awtorità 
Nazzjonali għandha taħtar korp uniku ta’ 
koordinazzjoni, minn hawn 'il quddiem 
imsejjaħ "Aġenzija Nazzjonali". L-
Awtorità Nazzjonali għandha tipprovdi lill-
Kummissjoni b’Evalwazzjoni tal-
Konformità ex ante li l-Aġenzija 
Nazzjonali tikkonforma mad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 55(1)(b)(vi) u 
l-Artikolu 57(1), (2) u (3) tar-Regolament 
Nru XX/2012, u l-Artikolu X tar-
Regolament Delegat tagħha Nru XX/2012, 
kif ukoll mar-rekwiżiti tal-Unjoni għall-
istandards tal-kontroll intern għall-Aġenziji 
Nazzjonali u r-regoli għall-ġestjoni 
tagħhom tal-fondi tal-Programm għall-
appoġġ f’għamla ta’ għotjiet.

3. Fi żmien tliet xhur mid-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, l-Awtorità 
Nazzjonali għandha taħtar korp jew korpi 
uniċi ta’ koordinazzjoni, minn hawn 'il 
quddiem imsejjaħ "Aġenzija Nazzjonali". 
L-Awtorità Nazzjonali għandha tipprovdi 
lill-Kummissjoni b’Evalwazzjoni tal-
Konformità ex-ante li l-Aġenzija 
Nazzjonali tikkonforma mad-
[dispożizzjonijiet tal-Artikolu 55(1)(b)(vi) 
u l-Artikolu 57(1), (2) u (3) tar-Regolament 
Nru XX/2012, u l-Artikolu X tar-
Regolament Delegat tagħha Nru XX/2012], 
kif ukoll mar-rekwiżiti tal-Unjoni għall-
istandards tal-kontroll intern għall-Aġenziji 
Nazzjonali u r-regoli għall-ġestjoni tal-
fondi tal-Programm għall-appoġġ f’għamla 
ta’ għotjiet.
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Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, it-
terminu "Awtorità Nazzjonali" jista' 
jirreferi għal Awtorità Nazzjonali waħda 
jew aktar f'konformità mal-leġiżlazzjoni u 
l-prattika nazzjonali.

Or. en


