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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1427/2012, imressqa minn Francesco Iurato ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar it-tnaqqis tal-fondi għall-programm Erasmus

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jitlob biex il-fondi li jappoġġaw il-proġett Erasmus, u li jħeġġu skambji 
bejn l-universitajiet fl-UE, ma jitnaqqsux.

Fil-fehma tal-petizzjonant, il-programm Erasmus jagħti tama liż-żgħażagħ Ewropej kollha, 
billi jippermettilhom jespandu l-orizzonti kulturali tagħhom permezz ta’ taħriġ 
internazzjonali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ April 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Għal sitta u għoxrin sena l-programm Erasmus ipprovda appoġġ sinifikanti għat-titjib tal-
ħiliet tal-istudenti, fejn saħħaħ l-esperjenza u l-iżvilupp personali tagħhom, kemm fil-fiduċja 
fihom infushom u s-sens ta’ inizjattiva kif ukoll fiż-żieda ta’ opportunitajiet ta’ xogħol, peress 
li l-ħiliet miksuba mill-mobilità ta’ Erasmus (lingwistika, interkulturali u adattabilità għal 
sitwazzjonijiet ġodda) huma apprezzati ferm mill-impjegaturi.
Il-Kummissjoni qed taħdem biex tkompli u tespandi dan l-appoġġ u ttejjeb ulterjorment l-
impatt tal-Programm.

Erasmus mhux se jwaqqaf l-attivitajiet tiegħu. Id-diffikultajiet riċenti dwar id-disponibilità ta’ 
krediti ta’ pagament ġew solvuti: l-Aġenziji Nazzjonali, li jiġġestixxu l-implimentazzjoni tal-
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Programm fil-pajjiżi parteċipanti, irċevew fondi biex ikopru l-2013, l-aħħar sena fil-qafas tal-
programm attwali.

Il-mobilità tal-istudenti fuq l-istil ta’ Erasmus se tibqa’ fil-qalba tal-programm il-ġdid: 
“Erasmus +” se jieħu post Erasmus. Dan il-programm ġdid, li se jkopri l-ispettru kollu tal-
edukazzjoni u t-taħriġ kif ukoll iż-żgħażagħ u l-isport għall-perjodu 2014-2020, bħalissa qed 
jiġi diskuss fil-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Jekk il-ftehim jiġi kkonfermat mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, il-baġit għall-programm 
il-ġdid se jiżdied b’mod sinifikanti u dan se jippermetti appoġġ għal numbru akbar ta’ perjodi 
ta’ mobilità għal studji barra ’l pajjiż jew għal apprentistat f’pajjiż ieħor. Se jkun hemm fokus 
miżjud fuq l-istudenti li għandhom riżorsi aktar limitati.

Dan it-titjib mhux biss għall-kwantità iżda wkoll għall-kwalità: se jiġi offrut taħriġ tal-lingwa 
aktar effettiv qabel u matul il-perjodu ta’ mobilità barra ’l pajjiż u se jiġi żgurat 
rikonoxximent aktar faċli tal-krediti ta’ studju miksuba barra ’l pajjiż.


