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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 18 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni dwar il-

promozzjoni taċ-Ċittadinanza u l-valuri 

komuni tal-libertà, it-tolleranza u n-

nondiskriminazzjoni permezz tal-

edukazzjoni (id-"Dikjarazzjoni ta' 

Pariġi"), adottata fil-laqgħa informali tal-

Ministri tal-Edukazzjoni tal-Unjoni 

Ewropea fis-17 ta' Marzu 2015 f’Pariġi, 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 24 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 

tat-12 ta' April 2016 dwar it-tagħlim tal-

UE fl-iskejjel, 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

2 Testi aġġornati, P8_TA(2016)0106. 

 

 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

B. billi l-Kummissjoni Ewropea wriet 

flessibilità u ħadet passi innovattivi biex 

timmira lejn sfidi ġodda, bħalma hi 

proposta għar-rifuġjati, u biex trawwem 

valuri ċiviċi fi ħdan l-inċentivi li joffri 

Erasmus+ lejn djalogu interkulturali 

aktar attiv u parteċipattiv; 

B. billi l-Kummissjoni Ewropea, minkejja 

bosta osservazzjonijiet dwar il-fatt li l-

baġit hu limitat, żburżat fondi u stipulat 

miri ġodda li jmorru kontra t-talba dejjem 

akbar miċ-ċittadini tal-Istati Membri, li 

kull ma jmur mhumiex kapaċi 

jipparteċipaw fil-programm; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jirrimarka li Erasmus+ hu l-programm 

ewlieni tal-UE dwar il-mobilità, l-

edukazzjoni u t-taħriġ, li ġie allokat żieda 

ta' 40 % fil-baġit meta mqabbel mal-

perjodu 2007-2013, minħabba r-riżultati 

pożittivi tiegħu u d-domanda għolja 

għalih; 

1. Jirrimarka li Erasmus+ hu l-programm 

ewlieni tal-UE dwar il-mobilità, l-

edukazzjoni u t-taħriġ; ifakkar li, b’baġit 

ta’ EUR 14.7 biljun, Erasmus + bbenefika 

minn żieda ġenerali sinifikanti fil-baġit 

tiegħu għall-2014–2020, jiġifieri żieda ta’ 

40 % meta mqabbel mal-perjodu ta’ 

programmazzjoni preċedenti; jinnota li l-

profil baġitarju fil-QFP jindika żieda 

limitata għall-ewwel nofs tal-perjodu ta’ 

programmazzjoni; jirrimarka li l-

istruttura l-ġdida tal-programm tidher li 

fil-preżent tiffavorixxi proġetti ewlenin, 

b’mod partikolari dawk skont l-Azzjoni 

Ewlenija 2, li barra minn hekk tikkonsma 

sehem akbar tal-baġit; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Jinnota li l-biċċa l-kbira tal-aġenziji 

nazzjonali jistennew li l-għanijiet tal-

programm Erasmus+ fl-oqsma tal-

edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ se 

jintlaħqu; 

2. Jinnota li l-biċċa l-kbira tal-aġenziji 

nazzjonali jistennew li l-għanijiet tal-

programm Erasmus+ fl-oqsma tal-

edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ se 

jintlaħqu, minkejja li 75 % minnhom jsibu 

kumplessitajiet amministrattivi fl-

implimentazzjoni tal-programm, skont 

studju mwettaq mid-Dipartiment 

Tematiku ta' Politika B tal-Parlament 

dwar l-implimentazzjoni deċentralizzata 

ta’ Erasmus +;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Iqis li l-programm Erasmus+ għandu 

rwol importanti fit-trawwim tal-identità 

Ewropea u l-integrazzjoni, is-solidarjetà, 

it-tkabbir inklużiv u sostenibbli, impjiegi 

ta' kwalità, il-kompetittività, il-koeżjoni 

soċjali u l-mobilità tal-ħaddiema 

żgħażagħ billi ssir kontribuzzjoni pożittiva 

għat-titjib tas-sistemi Ewropej ta' 

edukazzjoni u taħriġ, it-tagħlim tul il-

ħajja, iċ-ċittadinanza Ewropea attiva, u 

prospetti aħjar għall-impjiegi, billi 

tipprovdi lill-Ewropej bl-opportunità li 

jakkwistaw settijiet ta' ħiliet u kompetenzi 

personali u professjonali trasversali u 

trasferibbli permezz ta' studji, taħriġ, 

esperjenza ta' xogħol barra minn 

pajjiżhom, u tal-volontarjat, kif ukoll billi 

toffri lill-individwi l-opportunità li jgħixu 

b'mod aktar indipendenti, jadattaw aktar 

faċilment u jiksbu żvilupp personali; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jirrikonoxxi li, skont rapporti minn 

partijiet interessati fil-livelli kollha, filwaqt 

li l-ewwel sentejn u nofs tal-

implimentazzjoni tal-programmi kienu 

diffiċli u ta' sfida, sadanittant sar titjib, 

għalkemm is-simplifikazzjonijiet introdotti 

permezz ta' approċċ wieħed tajjeb għal 

kulħadd f'ħafna każijiet kellhom effett 

negattiv; iqis li l-fatt li jkun hemm inqas 

ostakoli burokratiċi jwassal għal programm 

usa' u aktar aċċessibbli; għalhekk jitlob li 

jsiru iżjed sforzi biex titnaqqas il-

burokrazija tul iċ-ċiklu tal-proġett u biex 

jiġu stabbiliti l-ispejjeż b'mod xieraq u 

b'rabta mal-baġit jew it-tip ta' proġett; fl-

istess ħin, iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

ssaħħaħ id-djalogu mas-sħab soċjali, l-

awtoritajiet lokali u s-soċjetà ċivili sabiex 

jiġi żgurat l-akbar aċċess possibbli għall-

programm; jiddispjaċih li, minħabba l-piż 

amministrattiv għoli, il-finanzjament ta' 

Erasmus+ jista' ma jkunx possibbli għal 

organizzazzjonijiet iżgħar; jemmen li r-

rekwiżiti burokratiċi u ta' rappurtar 

għandhom jiġu ssemplifikati; 

8. Jirrikonoxxi li, skont rapporti minn 

partijiet interessati fil-livelli kollha, filwaqt 

li l-ewwel sentejn u nofs tal-

implimentazzjoni tal-programmi kienu 

diffiċli u ta' sfida, speċjalment għall-

aġenziji nazzjonali, li nofshom iqisu l-

programm il-ġdid bħala aktar 

ikkomplikat, sar xi titjib, għalkemm is-

simplifikazzjonijiet introdotti permezz ta' 

approċċ wieħed tajjeb għal kulħadd f'ħafna 

każijiet kellhom effett negattiv iqis li l-fatt 

li jkun hemm inqas ostakoli burokratiċi 

jwassal għal programm usa' u aktar 

aċċessibbli; għalhekk jitlob li jsiru iżjed 

sforzi biex titnaqqas il-burokrazija tul iċ-

ċiklu tal-proġett u biex jiġu stabbiliti l-

ispejjeż b'mod xieraq u b'rabta mal-baġit 

jew it-tip ta' proġett; fl-istess ħin, iħeġġeġ 

lill-Kummissjoni ssaħħaħ id-djalogu mas-

sħab soċjali, l-awtoritajiet lokali u s-soċjetà 

ċivili sabiex jiġi żgurat l-akbar aċċess 

possibbli għall-programm; jiddispjaċih li, 

minħabba l-piż amministrattiv għoli, il-

finanzjament ta' Erasmus+ jista' ma jkunx 

possibbli għal organizzazzjonijiet iżgħar; 

jemmen li r-rekwiżiti burokratiċi u ta' 

rappurtar għandhom jiġu ssemplifikati; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

12. Jirrileva l-importanza ta' riżultati ċari 

mit-tagħlim u deskrizzjonijiet ta' impjieg 

speċifiċi għall-esperjenzi ta' xogħol f'pajjiż 

ieħor fil-kuntest tal-programm tal-

Erasmus+ għal studenti, trainees, 

apprendisti u voluntiera; jenfasizza li t-

tħejjija tal-kandidati qabel l-esperjenzi 

internazzjonali tagħhom hija parti integrali 

tal-attività u jeħtieġ li tinkludi sessjonijiet 

ta' gwida għall-karriera u korsijiet tal-

lingwa, kif ukoll korsijiet ta' taħriġ ta' 

integrazzjoni soċjali u kulturali, inkluża 

komunikazzjoni bejn il-kulturi li trawwem 

il-parteċipazzjoni tal-persuni fis-soċjetà u 

ttejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-

għajxien tagħhom; meta wieħed iqis l-

importanza tal-multilingwiżmu fit-titjib tal-

impjegabilità taż-żgħażagħ, iqis li 

għandhom isiru aktar sforzi għall-

promozzjoni u l-appoġġ tal-

multilingwiżmu fil-programm Erasmus+; 

jilqa' l-fatt li l-ħiliet fil-lingwi barranin 

tal-parteċipanti fil-proġetti tal-Erasmus+ 

se jittejbu, inklużi lingwi ġirien li jistgħu 

iżidu l-mobilità u l-impjegabilità fis-suq 

tax-xogħol transfruntier; iqis li l-korsijiet 

tal-lingwa għal parteċipanti tal-mobilità li 

jiġu f'pajjiż jistgħu jitwasslu 

b'kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet 

edukattivi u l-kumpaniji ospitanti, u jiġu 

adattati għall-qasam ta' studju jew 

12. Jirrileva l-importanza ta' riżultati ċari 

mit-tagħlim u deskrizzjonijiet ta' impjieg 

speċifiċi għall-esperjenzi ta' xogħol f'pajjiż 

ieħor fil-kuntest tal-programm tal-

Erasmus+ għal studenti, trainees, 

apprendisti u voluntiera; jenfasizza li t-

tħejjija tal-kandidati qabel l-esperjenzi 

internazzjonali tagħhom hija parti integrali 

tal-attività u jeħtieġ li tinkludi sessjonijiet 

ta' gwida għall-karriera u korsijiet tal-

lingwa, kif ukoll korsijiet ta' taħriġ ta' 

integrazzjoni soċjali u kulturali, inkluża 

komunikazzjoni bejn il-kulturi li jrawmu l-

parteċipazzjoni tal-persuni fis-soċjetà u 

jtejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-

għajxien tagħhom; meta wieħed iqis l-

importanza tal-multilingwiżmu fit-titjib tal-

impjegabilità taż-żgħażagħ, iqis li 

għandhom isiru aktar sforzi għall-

promozzjoni u l-appoġġ tal-

multilingwiżmu fil-programm Erasmus+; 

iqis li l-korsijiet tal-lingwa għal 

parteċipanti tal-mobilità li jiġu f'pajjiż 

jistgħu jitwasslu b'kooperazzjoni mal-

istituzzjonijiet edukattivi u l-kumpaniji 

ospitanti, u jiġu adattati għall-qasam ta' 

studju jew traineeship; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Jilqa' ż-żieda ta' fondi disponibbli 

għall-programm Erasmus+ għas-sena 2017 

bi kważi EUR 300 miljun meta mqabbel 

mal-2016; jenfasizza wkoll il-ħtieġa li 

dawn il-fondi jintużaw parzjalment għal 

titjib fil-partijiet dgħajfa tal-programm u 

l-iktar biex jiżdied l-għadd ta' proġetti ta' 

kwalità; 

14. Jieħu nota taż-żieda f’fondi 

disponibbli għall-programm Erasmus + 

għas-sena 2017 bi kważi EUR 300 miljun 

meta mqabbla mal-2016, imma jenfasizza 

li żieda fil-fondi waħedhom mhux se tkun 

biżżejjed biex il-programm ikun effiċjenti, 

b’mod partikulari f’dak li għandu 

x’jaqsam ma’ ekwità akbar bejn proġetti 

żgħar, medji u kbar; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

16. Jemmen li ż-żieda ta’ 12.7 % fil-baġit 

totali fl-2017 meta mqabbel mal-2016 u 

żidiet annwali ulterjuri tal-bqija tas-snin 

tal-programm se jirriżultaw f’rati ta’ 

suċċess ogħla u sodisfazzjon akbar fost l-

applikanti; jistenna l-implimentazzjoni 

tal-intenzjoni tal-Kummissjoni li talloka 

EUR 200 miljun addizzjonali għall-

perjodu li fadal tal-programm, għalkemm 

hu meħtieġ sforz baġitarju anki akbar 

biex tiġi koperta d-domanda f'setturi 

sottofinanzjati, li fil-fatt huwa ħafna 

ogħla mill-fondi disponibbli; jinnota li 48 

% tal-aġenziji nazzjonali jirrapportaw li 

azzjonijiet tal-programm huma 

sottobaġitjati; 

imħassar 

Or. en 

 

 


